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Jak jsme dělali malé pizzušky 
Byla jsem ve skupince s Ivčou, Natálkou, Míšem a také 
Kubíkem. Tentokrát jsme pekli malé pizzušky. Paní učitelka 
nám dala těsto. Nejdříve jsme nastrouhali sýr a šunku, 
rozváleli jsme těsto, ze kterého jsme vykrajovali kolečka 
pomocí hrnečku. Poté jsme těstová kolečka potřeli kečupem, 
posypali nastrouhaným sýrem, šunkou a pizza kořením. Paní 
učitelka je pak dala do trouby. Když byly pizzušky hotové, 
hned jsem ochutnala a byly výborné. Skoro všechny jsem 
hned snědla.  
 

Tina Nesibová  

 
Pečení pizzy 
Do kroužku vaření chodím ráda. Naposledy jsme pekli pizzu. 
Na těsto jsme dávali kečup, sýr, salám a koření. Donesla jsem 
také ochutnat domů mamce a taťkovi. 
 

Kateřina Jahodová 

 
Stolní hry 
Ve škole jsme soutěžili ve stolních hrách. Skládal jsem 
puzzle a hrál pexeso. Pak si pro mě přišla maminka, a tak 
jsem turnaj nedohrál. 

 
Tomáš Klíma  
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Turnaj ve stolních hrách 
Jako první jsem hrála Dabble s Tinkou. Nad Markétkou jsem 
vyhrála v Člověče, nezlob se. Dále jsem hrála pexeso a prší. 
Na konci jsem dostala zelený diplom za druhé místo a jako 
sladkost jahodovou tyčinku.  Moc se mi to líbilo. 
 

Kateřina Kosmáková 
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Bruslení 
V pátek jsme jeli do Moravských Budějovic bruslit. Jelo nás 
tam 12. Po bruslení jsme šli do knihovny. Když jsme přišli do 
knihovny, tak nám tam paní povídala o Krtečkovi. Prohlíželi 
jsme si knížku Jak Krtek ke kalhotkám přišel. 
 

Iveta Černá 
 
 

Bruslení v Moravských Budějovicích 
21. 2. 2014 jsme jeli bruslit do Moravských Budějovic. 
Chyběla Kačka, Dominik a Tomáš. Moc mě to bavilo a byl 
bych rád, kdybychom jeli ještě jednou. Někteří jezdili s 
pomocnou stoličkou, jiní to zvládli už bez ní. Já jsem si ji 
také na chvíli půjčil, byla to velká legrace. Pak jsme šli do 
knihovny. Tam nám paní knihovnice vyprávěla o tom, jak 
vznikla postavička Krtečka. Ještě jsme si chvíli prohlíželi 
knihy a pak jsme jeli do školy.     
 

Lukáš Kvapil 
 
Bruslení 
Byli jsme se školou na výletě v Moravských Budějovicích. 
Jeli jsme na bruslení na zimní stadion. Bylo to dobré, akorát 
mě bolely nohy. Vinda pořád padal a mně to také moc nešlo. 
Romanovi, Jolance a Lukášovi to šlo dobře. Paní učitelce 
Nečesalové a Trojanové to šlo výborně. Byla jsem dost 
unavená a žíznivá. Vypila jsem celou lahev. Na stadionu se 
nám líbilo, ani se nám nechtělo vracet do školy. Po bruslení 
jsme šli pěšky do knihovny, kde nám paní povídala o 
Krtečkovi.  
 

Tina Nesibová 
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Bruslení 
Téměř všichni ze školy jsme jeli na bruslení na stadion do 
Moravských Budějovic. Ze začátku mi to moc nešlo, a tak mi 
paní učitelka půjčila opěrnou stoličku. Potom jsem jezdila 
s paní učitelkou a už mi to celkem šlo. Ale tu a tam jsem také 
spadla. Moc se mi to líbilo. Po bruslení jsme šli do knihovny, 
kde jsme si mohli prohlížet různé knížky. Nejvíce se mi líbila 
knížka o koních. Pak jsme jeli zase autobusem do Lesonic. 
 

Kateřina Kosmáková 
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Na karnevale                           
Byl jsem za vojáka. Byl tam také spiderman a kovbojové. 
Hráli jsme hru bubliny a pinkali jsme do balonku. V tom jsem 
vyhrál.  

 
Vinda Foral 

 
Jak jsem dělal kouzelnický klobouk 
Nejdříve jsem si podle šablony vystřihl tvrdý papír. Ten jsem 
namaloval fialovou barvou. Pak jsem nalepil hvězdičky, které 
jsem si vystříhal ze zeleného papíru. Nakonec nám paní 
učitelka klobouk sešila sešívačkou. Vzal jsem si ho domů a 
mám ho na výstavce v pokojíku. 
 

Dominik Gábor 

 
Klobouk pro kouzelníky 
Jeden čtvrtek jsme ve tvořivém kroužku vyráběli kouzelnické 
klobouky. Paní učitelka nám dala šablonu, kterou jsme 
si obkreslili a vystřihli. Celý papír jsem natřela modrou 
barvou a na něj udělala fialové tečky. Až barvy zaschly, tak 
nám paní učitelka klobouk secvakla sešívačkou. Nakonec 
jsme se všichni do klobouků naparádili a vyfotili. 
 

Kateřina Kosmáková 
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Křížovka 

 

1.           

 
2.         

 
3.       

4.         

 5.            

 
1. Co jíme z divočáka? 
2. Vojenské vozidlo. 
3. Je to korýš a žije v potoce. 
4. Příbuzný koně. 
5. Barevný hmyz, který létá. 
 

Jarní prázdniny 
O prázdninách jsem byl s mamkou, taťkem a Dominikem 
doma. Chodili jsme na procházky. Také jsem jezdil na kole. 
 

Tomáš Klíma 

Jarní prázdniny  
Celé prázdniny jsem byl u tety v Telči. Telč je moc hezké 
město.  Hrál jsem si s Verunkou na hřišti i doma. Bavilo mě 
bruslit na kolečkových bruslích. Byli jsme hodně venku. 
Přijela pro mě pak maminka a vzala si mě zase domů. 
 

Dominik Gábor 
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Jarní prázdniny 
Hned v pátek po družině jsem jela na prázdniny k babičce a 
dědovi do Zábřeha. Nejvíce se mi líbilo, jak mě děda vzal do 
bazénu. Jela jsem třikrát na tobogánu. Moje babička je paní 
učitelka, a tak mě vzala s sebou do školy. Byly tam děti 
přibližně stejně staré jako já. Byla jsem s nimi ve třídě. Učili  
jsme se a hráli si. Moc se mi u babičky a dědy líbilo a těším 
se, až k nim zase pojedu. 
 

Kateřina Kosmáková 
 

Jarní prázdniny 
O jarních prázdninách jsem byla celý týden u babičky 
v Okříškách. Moje babička je moc fajn. Hrála jsem si tam 
s Eliškou, Maruškou a Deniskou. Chodily jsme hodně ven, 
protože bylo krásné počasí.  
 

Kateřina Jahodová 
 
 

Jarní prázdniny  
Od pondělí do pátku jsme byli doma. V pátek jsme jeli k paní 
kadeřnici a v neděli k tetě a strejdovi do Komárovic. Také 
jsme byli v Kojeticích na maškarádách. Děda mě povozil 
v traktoře. Potom jsme jeli do Kojetic na prázdniny. Já jsem 
spala na železné posteli, sestra na zemi na třech matračkách, 
bratránek na gauči a děda s babičkou spali na manželské 
posteli. Ve středu jsme jeli pro babičku do Třeboně. Cestou 
jsme se stavili v restauraci na jídlo. My jsme si koupili nové 
brýle a babička gumové pantofle. Pak nás babička zavedla 
k rybníku, abychom mohli nakrmit kačeny.  
 

Iveta Černá      
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Jarní prázdniny 
Od 8. března do16. března jsem nemusel chodit do školy, 
byly totiž prázdniny. Měl jsem se dobře, skoro každé ráno 
jsem seděl u počítače a hrál Word of tanks. Naši malovali 
obývák a chodbu, tak jsem také pomáhal. Potom jsem jel 
k babičce. Nic zvláštního se nedělo. Už se těším na další 
prázdniny. 
 

Lukáš Kvapil 
                

Jarní prázdniny 
Od 8. 3. 2014 do 16. 3. 2014 jsme měli jarní prázdniny. 
V neděli jsem si chvíli hrál na počítači, pak s hračkami. 
Nakonec jsem se najedl a napil a vyrazili jsme na hory na 
Lipno. Jela mamka, taťka, bratr a já. Dojeli jsme tam tak 
kolem 15:00. O něco později za námi ještě přijela teta se 
strejdou, bratranec a sestřenice. Hráli jsme na schovávanou až 
do 20:30 a pak jsme se šli dívat na televizi. Po televizi 
ve 21:15 jsme šli hrát hru jménem Pong a pak už rovnou spát. 
Ráno po probuzení jsem se chvíli díval na televizi. Pak už se 
naštěstí vzbudili i ostatní. Najedli jsme se, nanosili všechno 
potřebné pro lyžování do auta. Strejda dojel ke skiareálu 
Lipno a my ostatní jsme tam šli pěšky. Po příchodu jsme si 
nasadili lyžáky, lyže a vše potřebné a začali lyžovat. A tak se 
to opakovalo každý den. V pondělí jsme navíc šli do sauny. 
Domů jsme odjížděli v pátek. Před odjezdem jsme šli ještě 
nakrmit kačeny a na krátkou procházku. Domů jsme přijeli 
kolem třetí hodiny odpoledne, bratranec asi ve 20:00.  Udělal 
jsem si všechny domácí úkoly, mamka mě ostříhala, zahrál 
jsem si na počítači a šel jsem spát. 
 

Roman Ledecký 
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Jarní prázdniny 
Já a mamka jsme jely do Rakovníku, protože mamka tam má 
kamarádku. Když jsme přijely, tak jsme šly pro Domču do 
školky. Domča je syn kamarádky a má ještě menšího bratra 
Davida. Davídek šel s námi. Zastavili jsme se v cukrárně na 
něco dobrého a šli jsme domů. Když jsem se ráno vzbudila, 
uvařila mi teta výborný čaj. Dopoledne jsme trávili ještě 
všichni pospolu. Najedli jsme se v restauraci, podívali do 
obchodů a ve 13:00 hodin jsme odjížděli z Rakovníku. Po 
návratu domů jsem šla brzy spát. Ráno běžel v televizi 
Shaggy a Scooby. Je to můj oblíbený animovaný seriál. 
Navečer jsem šla s mamkou a s fenou Sárou na procházku.  

Tina Nesibová 

 

Pavel  Novák  
V pátek jsme jeli do Třebíče na pana Nováka. Zpíval písničky 
a my s ním. Tančil docela pěkně. Na poslední  písničku jsme 
všichni vstali ze židliček a tancovali také. Jeli jsme se školou 
ze Šebkovic. Seděla jsem s Tinkou a Jolčou.  

Iveta Černá 

Koncert Pavla Nováka 
V pátek 21. března jsme byli v divadle na koncertu Pavla 
Nováka. Zpíval s ním také Tomáš a Marcel jim ozvučoval. 
Tomáš hrál na klávesy. Prvně jsme jen zpívali a pak i 
tancovali. Moc se mi to nelíbilo.  
 

Lukáš Kvapil 
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Pavel Novák  
Jeli jsme se školou do divadla na Pavla Nováka, který nám 
zpíval písničky. Tančil teda příšerně, ale docela mě to bavilo.  
 

Tinka Nesibová 

 

 
 

Anna Kapinusová 

 
Pavel Nezveda 
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Tina Nesibová 

 

 
 

Kateřina Kosmáková 
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Pavel Nezveda 

 
 
Jednohubky 
Tentokrát jsme ve školní jídelně připravovali jednohubky. 
Paní učitelka nám nožem nakrájela na kolečka rohlíky. My 
jsme je pak mazali pomazánkou a zdobili salámem, sýrem a 
okurkou. Kdo nemá rád okurek, použil na ozdobu papriku. 
Moc mi chutnaly. Donesla jsem domů také mamince, 
tatínkovi a tetě. Pochválili mě, že se mi to moc povedlo. 
 

Kateřina Jahodová 
 

Příprava jednohubek 
Do školní jídelny chodím vařit rád. Naposledy jsme dělali 
jednohubky. Použil jsem rohlík, sýr, salám, papriku a okurek. 
Moc mi chutnaly. 
 

Tomáš Klíma 
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Návštěva pana Hořáka 
27. března k nám do školy přijel pan Hořák. Všichni jsme šli 
do tělocvičny a pan Hořák tam přinesl různá zvířata: hada, 
morče, ježka a chameleony. Na tom morčeti bylo zvláštní to, 
že nemělo chlupy. Mohli jsme si pohladit ježka a morče. 
Nejvíce se mi líbil ježek. 
 

Michal Čeloud 
 

Pán Hořák  
Ve čtvrtek 27. 3. k nám přijel pan Hořák a ukázal nám 
zvířátka. Přinesl ježka, morče, pavouka, hada, chameleony. 
Morče bez chloupků se mi moc líbilo. Nádherní byli také 
chameleoni. Jeden byl mladší a druhý starší. Když nám 
přinesl pavouka, tak jsem se bála. Také jsem si pohladila 
hada. Ježek měl moc hezkou tvářičku.  
 

Tina Nesibová 
 

  

Pan Hořák 
Tina: Kdo k nám ve čtvrtek přijel do školy? 
Pavel: Pan Hořák. 
Tina: Jaká zvířata přivezl ukázat? 
Pavel: Chameleony, pavouky, ježka, hada a morče. 
Tina: Jak se jmenoval druh toho hada? 
Pavel: Užovka červená. 
Tina: Jakou měla barvu? 
Pavel: Oranžovou, červenou a černou. 
 

Tina Nesibová, Pavel Nezveda 



 16  
 

Pan Hořák 
Když přijel do školy pan Hořák, přivezl nám ukázat 
chameleona, pardály a leopardy, ježka, hada, morče a 
pavouka sklípkana. Bylo to moc hezké, mám zvířata rád.  
 

Lukáš Kvapil  
        

Nácvik pohádky ke Dni matek 
Roman: Co zkoušíme každé pondělí? 
Michal: Pohádku. 
Roman: Jak se ta pohádka jmenuje? 
Michal: O šípkové Růžence. 
Roman: Koho hraješ ty v té pohádce? 
Michal: Kuchtíka. 
Roman: Je to dlouhá pohádka? 
Michal: Ano. 
Roman: Už ji umíš zpaměti? 
Michal: Ještě ne. 
Roman: Vystupuješ tam hodně krát? 
Michal: Ani moc ne. Jenom třikrát. 
Roman: Kdo tam nejvíc vystupuje? 
Michal: Vinda, hraje krále. 
 

Roman Ledecký, Michal Čeloud 
 

Recitační soutěž v DDM Budík 
Tina: Kdo tam všechno byl? 
Katka: Tinka, Jolanka, Vinda, Kubík a já. 
Tinka: Kdo z naší školy vyhrál? 
Katka: Kubík a Jolanka. 
Tinka: Co jsi říkala za básničku? 
Katka: Na matějské pouti. 
Tinka: Bavilo tě to? 
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Katka: Ano. 
Tinka: Kolik tam bylo porotců? 
Katka: Čtyři. 
Tinka: Na kolikátém místě byla Jolanka a Kubík? 
Katka: Kubík na prvním místě a Jolanka na druhém. 
 

Tina Nesibová, Katka Kosmáková 
 
Recitační soutěž 
10. 4. jsme jeli do Moravských Budějovic na recitační soutěž. 
Jela jsem já, Kubík, Tinka, Katka a Vinda. Kubík a Kačka 
byli v 1. kategorii, Tinka a Vinda byli v 2. kategorii a já jsem 
byla ve 3. kategorii. Kubík říkal Telefonní omyl, Katka 
přednášela Matějskou pouť, Vinda recitoval Čéčé, Tinka se 
poctivě naučila Mudrce v Číně a mně paní učitelka vybrala 
báseň Co dělali žáci v pravěku. V 1. kategorii se umístil 
Kubík, který byl na 1. místě, Kačka se neumístila, Vinda se 
také neumístil, Tinka se také neumístila a já jsem získala 2. 
místo. Moc mě to bavilo, škoda, že už nepojedu na recitační 
soutěž, protože už půjdu do 6. třídy.                                                            
 

Jolana Řezníčková 
 
Recitační soutěž 
Ve čtvrtek 10. dubna 2014 jsme jeli autobusem na recitační 
soutěž do Moravských Budějovic. Recitoval jsem tam já, 
Jolanka, Tinka, Vinďa a Katka. V kategorii 1. a 2. tříd jsem 
získal 1. místo a Jolanka v kategorii 5. třídy místo druhé. Celá 
soutěž trvala dlouho a po skončení jsme šli do cukrárny – 
mňam! Domů jsme jeli zase autobusem v 18.00. 
 

Jakub Čech 
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Velikonoční pondělí 
Na Velikonoční pondělí jsem byl v ZOO v Hradci Králové. 
Pak jsme jeli do restaurace. Objednal jsem si hranolky a 
lososa. Když jsme se najedli, vydali jsme se na cestu domů. 
Po příjezdu jsem šel vyplatit asi 8 holek. Vykoledoval jsem 
spoustu laskomin.    
 

Vinda Foral 
 
 

Velikonoční pondělí 
Na Velikonoční pondělí jsme jely s mamkou za babičkou a 
dědou. Ještě než jsme přišly k babičce, tak jak mamka vylezla 
z auta, tak na mamku šli kluci. Mě naštěstí neviděli. Pak jsme  
šly k babičce. Děda mě teda pěkně vymrskal. Za to dostal 
Toffifee. Pak jsme se všichni dívali na televizi. 
  

Tina Nesibová 
                                                                   
 

Velikonoční pondělí u nás doma 
V neděli malovala maminka vajíčka. Uvařila je a obtiskovala 
na ně lístky trávy. Upekli jsme mazanec, beránka a bábovku. 
Já jsem se nejvíce těšil na pondělí. Vstal jsem brzy ráno, 
podíval jsem se na pohádku a pak jsem šel na koledu 
k babičce, Jolance a Kačce Kosmákové. Dostal jsem za to 
čokoládová vajíčka.  
 

Jakub Čech 
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Velikonoční prázdniny 
O velikonočních prázdninách jsem byla doma. Pomáhala 
jsem mamce tím, že jsem vozila v kočárku malou Elišku. 
Také jsem chodila hrkat. Při vyhrkávání jsme dostali nějaké 
peníze, bonbóny a vajíčka. V neděli odpoledne jsem chystala 
pro koledníky vajíčka. Protože nám slepice nesou vajíčka už 
nazelenalá, nebarvila jsem je, jen jsem je ozdobila nálepkami. 
Upekli jsme také beránka. V pondělí ráno už jsem nemohla 
dospat. Jako první na mě přišel strejda Fanda, potom z naší 
třídy Kubík, Michal, Vinda a spoustu dalších kluků. 
 

Kateřina Kosmáková 
 
                                   

Velikonoční pondělí 
Na Velikonoční pondělí jsem chodil po mrskačce. Byl jsem 
v Újezdě a v Moravských Budějovicích na sestřenicích. 
Vyplácel jsem také u Špačků, u babičky, od ní jsem šel 
k sousedům, Roupcovým, další babičce, k Bustovým. 
Nezapomněl jsem ani na prababičku, holky Černovy, 
Nahodilovy a naposled jsem zavítal k tetě. 
 

Lukáš Kvapil 
 

Velikonoce 
O Velikonocích jsem byla s mamkou, taťkem a sestrou Luckou. 
Chodili jsme hodně ven, na hřiště na houpačky. V pondělí k nám 
na koledu přišel tatínek, strejda Jarda a strejda Luboš. Dala jsem 
jim vajíčka, která jsem s maminkou nabarvila. 
 

Kateřina Jahodová 
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Vybarvi si velikonoční vajíčko podle své fantazie... 

 
Tina Nesibová 

Velikonoce 
O Velikonocích jsem barvil s maminkou vajíčka. V pondělí 
jsem šel na pomlázku. Jako první jsem samozřejmě vyplatil 
maminku. Pak jsem šel také za babičkou a Kačkou. Prázdniny 
se mi moc líbily, ale už jsem se těšil do školy. 

 
Dominik Gábor 
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Dopravní hřiště 
Na dopravní hřiště jeli páťáci, čtvrťáci, třeťáci a druháci. 
Nejdříve nás jeden pán učil značky. Když už nás to naučil, 
tak nám druhý pán dal kola a my jsme se snažili jezdit podle 
značek. Moc mě to bavilo, ani se mi nechtělo zpátky do 
školy.  

Tina Nesibová 
 

Dopravní hřiště 
Ve středu 23. dubna jsme byli v Moravských Budějovicích na 
dopravním hřišti. Jela s námi paní učitelka Trojanová. Dojeli 
jsme na nádraží a pak jsme šli ještě kousek pěšky. Jela druhá 
až pátá třída. Učili jsme se značky, pak jsme jezdili na 
kolech.    

Iveta Černá   
 

Osmisměrka 
 

h o l K y k h z l e ě p g e o I f w u A 

š p e S b o q b i p ě b j w v H s š i í 

b j r J g w w e r e z u i e o P a s d F 

o w r Á u m n k n x v x t l k J h g r M 

s j k B z h f l s e c a p m n V c y o A 

y l k J h d g u f s e d s y o B y r t J 

š c v B n m n c q o t z u i t O t l i L 

n m ě S t o m i g č a p m g e S w h n R 

d i g M s m z p n q r v n s k L i m o N 

v e s G á í š q p y k r o k o D ý l m O 
 

Následující slova najdi v osmisměrce. 
Prázdniny, pexeso, Eva, nos, krokodýl, listy, strom, Iveta, 
Afrika, monitor, pes, město, kluci, holky. 
 

Tina Nesibová, Roman Ledecký 



 22  
 

 
Plavání 
Když jsme jeli poprvé na plávání, tak jsem se moc těšila. Jela 
čtvrtá a třetí třída. Na břehu u bazénu nám paní učitelka řekla, 
jak se máme chovat v bazénu i na suchu. Učili jsme se plavat 
znak, prsa a kraul a pak jsme měli zábavnou chvilku.  

 
Tina Nesibová 

                                                            

Plavání 
Poprvé jsme jeli na plavání 24. dubna. Jezdí s námi i děti 
z Domamile a Budkova. Budeme jezdit každé úterý. Učili 
jsme se už šipku do vody. Prvně z kleče a pak ze stoje. 
Plaveme i znak, kraulové a prsové nohy. Na plavání jezdím 
já, Tinka, Lukášek, Vinda a Pavel. Moc se těším, až zase 
pojedeme.  

 
                                           Iveta Černá           

 
Den matek 
V neděli 11. 5. 2014 byl Den matek a my jsme měli besídku. 
Do sokolovny jsme přišli ve 14:30 a já jsem tam byl druhý, 
žádný jiný kluk tam nebyl. Tak mi to moc neutíkalo. Pak 
přišli kluci Michal, Lukáš, Vincent a Pavel. Převlékli jsme se 
do fotbalových dresů a začali vystupovat. Po nás tančily 
holky a pak jsme se různě střídali. Po tancích předvedly děti 
ze školky, co nacvičily. Třetím bodem besídky byla pohádka 
O šípkové Růžence. Hrál jsem prince. Po pohádce jsme 
rozdali maminkám růžičky, přání a z mýdla vytvarovaná 
srdce.  
 

Roman Ledecký 
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Besídka ke Dni matek 
Přišla se na mě podívat maminka, tatínek, bráška Vítek, 
babička a dědeček. Nejdříve jsme vystupovali se školní 
družinou. Tancovala jsem mazurku, kačátko, makorony a 
nakonec vláček. Potom se předvedly děti z mateřské školky. 
Tam chodí moje sestra Bertička. Byla převlečená za zebřičku. 
Nakonec jsme hráli pohádku O šípkové Růžence. Hrála jsem 
hodnou sudičku. Po představení jsme maminkám přenesli 
dárky, které jsme vyrobili, a to přáníčko a mýdlové srdíčko. 
 

Anička Kapinusová 
 

Besídka ke Dni matek 
Dlouhou dobu jsme s paní učitelkami nacvičovali tanečky a 
divadlo. 11. května jsme vše mohli při besídce ke Dni matek 
ukázat našim blízkým. Já jsem tancovala mazurku, kačátko, 
makarony a vláček. V divadle jsem hrála švadlenku, měla 
jsem udělanou velkou jehlu s nití. Nakonec jsem dala 
mamince mýdlo, přáníčko a kytičku. Přišla se podívat 
maminka a tatínek. Pochválili mě, že se mi to moc povedlo. 
 

Kateřina Jahodová 
 
Marbo 
Tentokrát jsme se nevydali do Třebíče na divadlo, ale na 
koncert. Skupina, která tam hrála, se jmenovala Marbo. Byly 
tam i děti z jiných škol. Líbilo se mi to víc než vystoupení 
Pavla Nováka. Rád bych na koncert této skupiny ještě někdy 
jel. 
 

Lukáš Kvapil 
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Rybář Jakub 
Tato pohádka se mi moc líbila. Nejhezčí byly princezny. Jedna 
princezna ztratila náhrdelník. Jakub jí ho s pomocí zajíce a žabáka 
našel a vzal si princeznu za ženu.  
 

Pavel Nezveda 
 
Pohádka Rybář Jakub 
Ve čtvrtek 15. května jsme jeli autobusem do Moravských 
Budějovic. Když jsme vystoupili, šli jsme pěšky do 
Městského kulturního střediska. Děti z Nových Syrovic nám 
zahrály pohádku Rybář Jakub. Moc se mi to líbilo.  
 

Dominik Gábor 
 
 

Pohádka Rybář Jakub 
Děti z Nových Syrovic nacvičily pohádku Rybář Jakub a my 
jsme se jeli na ni do Moravských Budějovic podívat. 
Princezně se ztratily korále a Jakub je chtěl najít. Šel chytat 
ryby. Byl tam také králíček, který měl na noze železo a Jakub 
mu ho pomohl sundat. Králík viděl, jak náhrdelník spadl 
princezně do vody a zavolal žábu, která jej z vody vylovila a 
dala jej Jakubovi. Zrovna šla kolem princezna a tak jí ho 
rybář dal. Princezna řekla rybářovi, aby k ní odpoledne přišel 
a tatínkovi vše vysvětlil. Tatínek jmenoval Jakuba králem a 
dal mu princeznu za ženu. A byla svatba. 
 

Kateřina Kosmáková 
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Petrov 
Ve čtvrtek 29. května jsme byli v Brně na Petrově. Jeli jsme 
asi hodinu a půl autobusem a pak jsme museli pěšky vyjít na 
Petrov. Prvně jsme se zúčastnili mše svaté. Pak jsme plnili 
všelijaké úkoly a soutěže zaměřené na svaté. Při cestě domů 
mi jedna kamarádka dovolila poslouchat písničky. Tak mi ta 
cesta lépe ubíhala.   

Lukáš Kvapil 
 
 

Jeden den na Petrově 
Škoda, že už jsme doma, na Petrově to bylo super.  Ve čtvrtek 
ráno jsme vyjeli na veliký výlet na Petrov. Jeli jsme 
autobusem asi hodinu a půl a nakonec jsme konečně dojeli do 
Brna. Vystoupili jsme z autobusu a šli ke katedrále sv. Petra a 
Pavla, kde jsme měli všichni sraz. Na celé akci byly asi dva 
tisíce dětí. Tam jsme si vzali plácačku a náramek a vyšli jsme 
k prvnímu stanovišti. Ta plácačka byla cedulka, na které měla 
každá skupina číslo a barvu, my jsme byli zelená dvanáctka. 
Měli jsme to dobré, protože jsme měli jako první stanoviště 
svačinu. Pak jsme šli dál a dál, až jsme došli ke svatému 
Františku Xaverskému, kde jsme skládali věty, které řekl. 
Poté jsme museli chytat hříchy v podobě míčů.  Potom jsme 
zase šli dál a dál až jsme došli k dalšímu svatému, který 
hodně cestoval a byl misionářem. Zjišťovali jsme, jestli 
náhodou nemáme mořskou nemoc. Běhali jsme přes 
nafukovací matračku a v ruce jsme drželi misku, ve které 
byly veliké kuličky. Když nám kulička spadla, tak máme 
mořskou nemoc a když nám nespadla, tak ji nemáme. Nikdo 
ji neměl. Ještě bylo moc dobré stanoviště, kde jsme si 
povídali o papeži Janu Pavlu II. To bylo hodně zajímavé. 
Tato tři stanoviště byla úplně nejlepší. Ostatní byla 
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samozřejmě také moc dobrá. Domů jsme se vraceli kolem 17. 
hodiny. Nevím, jestli jenom já nebo byli všichni uchození. 
Ale i přesto chození to bylo fakt moc dobré. Moc se mi to 
líbilo.    
 

Jolana Řezníčková           

 
Jak jsme byli na výletě na kolech 
Jednou dopoledne jsme jeli na kolech ke studánce u Verunky. 
Cestou jsme se stavili za ovečkami u pana Kvapila a až pak 
jsme dojeli k Verunce. Tam jsme opékali párky. Paní učitelka 
nás také vyfotila. Nakonec jsme oheň uhasili a jeli 
k Beránkům podívat se na pejska Cessie. Výlet jsme ukončili 
zase u školy.        
        

Dominik Gábor 
 

Výlet 
Ráno jsme přijeli do školy, kde jsme měli hodinu výtvarky. 
Paní učitelka nám pustila ke kreslení na interaktivní tabuli 
pořad Byl jednou jeden člověk. Pak už jsme vyjeli. Nejprve 
jsme jeli Oborou. Přijeli jsme do Babic, kde nás pan Kvapil 
pustil za ovečkami. Krmili jsme je suchým chlebem. Pak 
jsme pokračovali v cestě. U Verunky jsme si opékali párky. 
Také jsme zde měřili průtok vody a její teplotu. Na pití jsme 
dostali na fruko. Bylo dobré. Když jsme jeli zpět do školy, 
zastavili jsme se u sestřenice paní učitelky podívat se na 
pejska, který se jmenuje Cessie. Celý výlet se mi moc líbil. 
 

      Anna Kapinusová 
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Výlet na kolech 
Jeli jsme na kole k Verunce do Babic. Cestou jsme se 
zastavili u pana Kvapila, který nám ukázal ovečky. Mohli 
jsme je i nakrmit. Pak jsme jeli k Verunce a opékali 
špekáčky. Kdo chtěl, mohl si opéci rohlík. Poté, co jsme 
změřili teplotu a průtok vody, jsme jeli k Beránkům, kde nám 
paní ukázala, co umí její pejsek Cessie. Pak už nás čekala jen 
cesta zpět do školy. 
 

Pavel Nezveda 

 
Výlet k Verunce na kole 
Když jsme vyjeli z Lesonic, tak jsme jeli do Babic k Verunce. 
Když jsme jeli okolo naší zahrady, tak nám tatínek ukázal 
ovečky a my jsme je krmili suchým chlebem. U Verunky 
jsme pak opékali buřtíky. Mně ho opekla Tinka. Pak jsme 
ještě zkoumali vodu ze studánky. Když jsme jeli zpět, tak nás 
sestřenice paní učitelky pozvala na vystoupení fenky Cessie.  
 

Markéta Kvapilová 
 
 
Výlet na kole k Verunce 
6. 6. 2014 jsme jeli na kole ke studánce. Měřili jsme tam pH 
vody a opékali špekáčky. Abychom mohli opékat špekáčky, 
tak jsme museli nejdřív do lesa pro dříví. U Kvapilů jsme se 
koukali na ovečky a krmili jsme je. Také jsme se stavili u 
paní Beránkové a ta nám ukazovala nějaké cviky se psem 
Cessie.  
 

Michal Čeloud 
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Výlet na kole k Verunce 
6. 6. 2014 jsme jeli k Verunce. Po cestě jsme se zastavili u 
pana Kvapila kouknout se na ovečky. Ty ovečky jsme i 
krmili. U Verunky jsme museli nejdříve najít v lese nějaké 
pruty na opékání špekáčků. Po cestě domů jsme se ještě 
stavili u paní Beránkové a ta nám ukázala různé cviky 
se psem Cessie. 
 

Katka Jahodová 
 

Výlet k Verunce 
V pátek jsme jeli do školy na kole, protože jsme se měli 
podívat k Verunce. Cestu do školy na kole jsem zvládla 
sama! Nejvíce si mi líbila pověst o studánce, kterou nám 
říkala paní učitelka Trojanová. Byla tam také hezká kaplička, 
u které jsem se pomodlila. U kapličky je napsaná i pověst o 
studánce. Pokud vás zajímá, můžete si ji tam jít přečíst.   
 

Katka Kosmáková 
 
Divadlo 
V pondělí 2. 6. jsme jeli na divadlo do Pasáže, které  se 
jmenovalo Jak se dostal Honza na hrad. Jeli s námi žáci ze 
Šebkovic. Jeli jsme přes Výčapy. Když jsme přijeli do 
Pasáže, šli jsme po schodech nahoru. V šatně jsme si odložili 
bundy a šli do sálu. Hrála tam paní, která hraje v seriálu 
Ulice. 
 

Iveta Černá 
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Sportovní olympiáda v Třebíči 
Dne 3. června jsme byli na sportovní olympiádě. Závodilo se 
v několika disciplínách: ve skoku do dálky, v hodu 
kriketovým míčem, ve sprintu a ve vytrvalostním běhu. 
Kriketovým míčkem jsem hodil 21 m na oba pokusy. Pak 
jsem šel skákat do dálky, ale přepadl jsem dozadu a opřel se 
rukama. Za jak dlouho jsem uběhl 60 m, už nevím. Ve 
vytrvalosti jsem skončil devátý. Tak se mi letos příliš 
nedařilo, za rok to určitě bude lepší. 
 

Lukáš Kvapil 
 
Sportovní olympiáda 
V úterý 3. 6. jsme jeli na sportovní olympiádu. Paní učitelka 
nahlásila Vindě, Lukáše, Kubíka, Kačku Kosmákovou, mě, 
Jolču a Tinku. V 6:45 jsem přišel na autobusovou zastávku. 
Už tam byli všichni kromě Vindy a Jolči. Vinda přišel za 
chvíli, ale Jolanka zaspala. Tak jsme jeli bez ní. V autobuse 
seděla Tina s Katkou, paní učitelka sama, já s Kubíkem a 
Vinda s Lukášem. Když jsme dojeli na autobusové nádraží 
v Třebíči, tak jsme šli parkem pěšky na stadion. Nejdříve 
jsme se rozběhali. Poté byl společný nástup všech škol. Pak 
nás jeden pán poučil o tom, jak se máme na stadionu chovat. 
Začal jsem soutěžit ve sprintu, ale měl jsem smůlu. Byl jsem 
vpředu, ale před cílem jsem zakopl a kluk za mnou mě 
předběhl. Bylo mi to docela líto, mohl jsem být třetí. Asi po 
hodině jsem šel na hod kriketovým míčkem, ale vyházel jsem 
si jenom čtvrté místo. Pak jsem skákal do dálky. Napoprvé 
jsem skočil 2,74 m a na podruhé 3 m. Nakonec se běžela 
vytrvalost. Byla to dvě kolečka. Když jsem vyběhl, tak mě 
shodili. Když jsem vstal, tak druhý kluk od konce byl už půl 
kolečka přede mnou. Ale ještě jsem zabojoval. Už to 
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vypadalo, že skončím devátý z dvanácti. Ale nakonec jsem 
slyšel, jak mě moji spolužáci z Lesonic povzbuzují, a tak 
jsem ještě zabral a vytáhl to na osmé místo.  
 

Roman Ledecký 

Olympiáda v Třebíči 
Na olympiádu jel Roman, Lukáš, Vinda, Kačka Kosmáková, 
Kubík a já. Měla jet i Jolča, ale zaspala. Když jsme přijeli, 
měli jsme všichni nástup a jeden pán nám řekl, že nemáme 
chodit z areálu a že když nás něco bude bolet, máme to 
nahlásit. Začala jsem hodem kriketovým míčkem, pak jsem 
skákala do dálky, běžela sprint a nakonec vytrvalostní běh. 
V tom jsem byla sedmá, Roman osmý, Vinda a Lukáš devátí. 
Na závěr byl zase nástup a rozdávaly se diplomy. Diplom 
jsem doslala já, Vinda a Kačka.  
 

Tina Nesibová  
 
 

Taneční soutěž 
V pátek 13. června jsme měli ve školní družině taneční 
soutěž. Tancoval Vinda, Kačka Kosmáková a já. Každý jsme 
si mohli vybrat libovolnou píseň, skladbu, na kterou budeme 
tancovat. Já si zvolila valčík. Mamka mi na to nachystala 
dlouhé květované šaty. Jako první vystupovala Kačka, pak já 
a nakonec Vinda. Ostatní děti byly porotci a dávaly nám 
známky. Pak to paní učitelka sečetla a ten, kdo měl nejnižší 
známku, vyhrál. A jak to tedy dopadlo? Na prvním místě 
skončil Vinda, druhá jsem byla já a třetí Kačenka. Dostali 
jsme hezké diplomy a bonbóny. Všichni jsme byli 
pochváleni. 
 

Anička Kapinusová 
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Jak jsme jeli na Roštejn 
Ve středu 11. 6. jsme jeli mikrobusem na školní výlet na 
Roštejn. Jeli jsme přes Telč, tak jsme se stavili projít se po 
náměstí. Když jsme přijeli na místo, tak jsme se ještě chvíli 
dívali na pohádku, která právě na pódiu běžela. Když jsme 
přišli na prohlídku hradu, tak se nás ujala paní, která 
chraptěla a nemohla moc mluvit. Dala nám za úkol zavolat 
paní Kateřinu a ta nás hradem provedla. Pak jsme si u 
jednoho stánku mohli něco vyrobit. Např. motýla, želvičku 
nebo chrastítko. Já si vybrala želvičku. Byl tam skákací hrad 
a několik stánků. U jednoho z nich jsem mamce koupila 
náhrdelník.  Pak už nás čekaly jen psí agility a jeli jsme 
domů. Byl tam také skákací hrad pro děti. Moc se mi tam 
líbilo. 

                                            Iveta Černá 
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Výlet na Roštejn 
Ve středu 11. 6. 2014 jsme jeli na výlet na Roštejn. Roštejn 
leží u Telče. Nejdřív jsem přišel do školy a čekal chvíli 
v šatně, ale pak jsem šel ještě nahoru do třídy. Napil jsem se a 
hráli jsme s Lukášem stolní fotbal. Asi za deset minut nám 
paní učitelky řekly, že už pojedeme, tak jsme se šli všichni 
převlékat. Potěšilo nás, že jedeme mikrobusem, protože 
mikrobusem nás to baví. Seděl jsem s Dominikem, kousek od 
nás byl Vinda, tak jsem si povídal i s ním. Jeli jsme přes 
Želetavu, Telč a pak na Roštejn. Když jsme dojeli k hradu, 
hráli zrovna na pódiu pohádku Tři bratři. Pohádka vypráví o 
třech bratrech. Každý si měl vybrat, jestli bude chtít kosu, 
kohouta nebo kocoura. Po skončení pohádky nás čekala 
prohlídka hradu. Po příchodu do hradu jsme volali paní 
Kateřinu, která naše volání uslyšela, přišla a provedla nás 
hradem. Prvně jsme šli do místnosti, ve které byly erby. Byl 
tam i záchod. Potom jsme přešli do místnosti, kde se konaly 
různé hostiny. Zde jsme počichu poznávali různá koření. 
V poslední komnatě nám paní Kateřina pověděla pověst o 
zemědělci Gregorovi. Vyprávěla o tom, že na nějakou vesnici 
zaútočili Švédové. Kvůli tomu se všichni až na Gregora 
schovali na Roštejn. Ale když na Gregora přišli, tak jim ze 
strachu vyzradil, kde jsou ostatní. Slyšela to Gregorova 
holčička, která byla ukrytá v truhle. Ostatní varovala a ti stihli 
zazdít zeď a Švédové je nenašli. Zabili tedy Gregora. Přizdili 
ho na stěnu, ale další ráno už tam nebyl. Když jsme opustili 
vnitřní prostory hradu, vystupoval na pódiu klaun a klaunka. 
Zpívali a organizovali různé soutěže pro děti. Po skončení 
jsme si mohli jít každý koupit do stánku nějaké drobnosti. 
Chodil jsem ve dvojici s Lukášem. On si koupil mečík a já 
zmrzlinu. Po nákupech jsme se šli podívat na psy, jak tam 
dělali různé triky.  Pak jsme vyjeli domů. Seděl jsem sám a 
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povídal si Lukášem a Vindou. Markétce se udělalo trochu 
špatně, ale naštěstí jsme asi za dvě minuty zastavovali 
v Želetavě na zmrzlině. Moc mi chutnala. Pak jsme nastoupili 
do autobusu a dojeli až domů. Prvně vystupovala Anička 
v Cidlině, pak Katka Kosmáková, pak většina u zámku. 
Lukáše, Markétku a Tomáše zavezl pan řidič do Babic. Pak 
vystoupila Jolanka a nakonec děti z Chmelence s paní 
ředitelkou.  
 

Roman Ledecký 

 
Školní výlet 
Na školním výletě jsme byli na hradě Roštejn. Viděli jsme 
Bílou paní a pohádku o kohoutovi. Také jsme dostali 
zmrzlinu.  

 
Pavel Nezveda 

 
Informatika 
V hodině informatiky jsme v různých programech na 
počítači. Vždy nám paní učitelka poslala e-mail, v jehož 
příloze byls pracovní list, se kterým jsme danou hodinu 
pracovali nebo jej vyplňovali. Pracovali jsme s těmito 
programy: MS Word, MS Excel, Zoner Callisto, MS 
PowerPoint, Google Piccasa, Windows Live Movie Maker. 
Také jsme natáčeli videokamerou a fotili digitálním 
fotoaparátem. Často jsme také používali internet a učili se 
psát všemi deseti. V hodině informatiky se mi dařilo a moc se 
mi líbila. Když jsem něco nevěděl, tak mi buď pomohla paní 
učitelka, nebo spolužáci. Někdy jsem zase pomohl ostatním 
já. Vždy, když jsme dodělali nějaký úkol, tak jsme ho paní 
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učitelce poslali mailem. To, co jsem se naučil, určitě ještě 
mnohokrát využiji ve vyšším ročníku i v dospělosti.  

 
Roman Ledecký 

 
Hodnocení předmětu Informatika a Kurzu 
informatiky 
Informatika mě moc baví. Děláme na počítači, např. 
pracujeme ve Wordu, kde píšeme různé články. Také 
pracujeme v Excelu, kde tvoříme tabulky. Malování jsme 
také používali. V malování jsme kreslili různé obrázky. Často 
jsme také upravovali videa a fotografie. Máme ji dvakrát do 
týdne. Pracovní listy jsme mívali lehké. Také jsme natáčeli 
reklamu na kameru, abychom se s ní naučili pracovat.    
 

Jolana Řezníčková 
 
 
Přírodovědné vycházky 
V hodině přírodovědy jsme se učili o přírodě. Abychom něco 
také viděli a nejenom slyšeli, tak jsme každý roční období šli 
do přírody a poznávali ji. Byli jsme několikrát v Oboře, u 
rybníka a na louce. Sbírali jsme květiny, hráli hry a plnili 
různé úkoly. Také jsme navštívili místní bioplynovou stanici 
a vyrazili na exkurzi do mlýna Dašov. Škoda, že už nemohu 
chodit do téhle školy na přírodovědu. Chtěl bych, aby 
všechny bavila přírodověda stejně nebo i více jako mě. To, co 
jsem se naučil, tak asi hodně využiju.   

Roman Ledecký 
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Vycházky do přírody 
V rámci předmětu Žijeme spolu jsme chodili na vycházky 
v různých ročních obdobích. Na podzim jsme sbírali kaštany 
a žaludy pro zvířátka na zimu. Nejvíce mě to bavilo asi 
v zimě, protože jsme fotili zvířecí stopy. A také jsme je 
odlévali. Na jaře jsme šli k rybníku, kde jsme poznávali vodní 
rostliny a živočichy a stromy v okolí vod. Často jsme 
používali také mikroskop, se kterým jsme pozorovali různé 
věci. Také jsme pracovali s kamerou, na kterou jsme 
nahrávali videa, kde jsme popisovali např. větvičky stromů 
nebo různá povolání. Samozřejmě jsme i fotografovali. Na 
tyto vycházky jsem chodila ráda a vždy jsem se něco 
zajímavého dozvěděla.  
 

Jolana Řezníčková 
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Prázdniny mých snů 

 
Katka Kosmáková 

 

 
Markétka Kvapilová 
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Pavel Nezveda 

 

 
Lukáš Kvapil 
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Ivetka Černá 
 

 
Tinka Nesibová 
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Jolanka Řezníčková 

 

 
Vinda Foral 
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Tomáš Klíma 

 

 
Anička Kapinusová 
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Katka Jahodová 

 
 

Dominik Gábor 
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Roman Ledecký 

 

 
Jakub Čech 
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Michal Čeloud 
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