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Chtěli bychom vám představit naši 
malou školu, která se nachází v obci 
Malá Hraštice. Budova školy stojí blíz-
ko centra obce, ale je umístěna mimo 
hlavní silnice. Sice nemáme vlastní 
tělocvičnu, ale máme velkou zahradu 
a přístup na fotbalové hřiště a „uměl-
ku“. Na zahradě máme k  dispozici 
prolézačky, velké pískoviště a  míče, 
které využíváme k  hrám. Máme zde 
5 ročníků, které jsou rozděleny do tří 
tříd. Součástí školy je školka. Do naší 
školy v  současnosti chodí 43 žáků. 
Třídy jsou vybaveny počítači a inter-
aktivními tabulemi. Máme zde vlastní 
jídelnu. Funguje tady také školní dru-
žina, kterou mohou navštěvovat děti 

od 1.  do 4.  třídy. Děti také mohou 
navštěvovat školní kroužky. Provo-
zuje se zde trvale sportovní kroužek. 
Letos je zde pro děti od 1. do 3. tří-
dy matematický kroužek. Fungují 
zde ještě dva kroužky hudební a an-
glický. Pořádáme zde školní besídky 
a vánoční nebo velikonoční jarmark. 
Zpíváme koledy při rozsvěcení vá-
nočního stromku. Jezdíme každý rok 
do zábavního parku a  na spoustu 
dalších výletů. Na  zahradě máme 
veliký ořešák, na kterém žijí veverky, 
které nám občas zvědavě nakukují 
okny do tříd. 

Páťáci, ZŠ Malá Hraštice

Škola Malá Hraštice    Skautský kvíz
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 Proč nosí skauti kroj?
 a) jenom pro parádu
 b) protože jsou členy organizace Junák
 c) protože chtějí být zajímaví

 Co si skauti berou na každou výpravu?
 a) náhradní nohy
 b) školní tašku
 c) batoh

 K čemu je kompas?
 a) k určování světových stran
 b) k vaření
 c) pro legraci

 Kdy se hodí dračí uzel?
 a) při chytání draků
 b) při jištění horolezců
 c) při tanci

 K čemu jsou na táboře hlídky?
 a) na hlídání tábora v noci
 b) pro zábavu
 c) na hlídání stanu s jídlem přes den

 Co se dělá na táboře s vlajkou?
 a) používáme ji proti broukům
 b) využije se na prak
 c) vyvěsíme ji na stožár

 Jakou barvu mohou mít skautské  
 šátky?
 a) jakoukoliv
 b) jenom žlutou
 c) eskymáckou

 Co je to bojovka?
 a) cesta
 b) boj o život
 c) noční hra

 Co mají skauti ve znaku?
 a) tygra
 b) psa a lilii
 c) lišku a bobra

Světlušky, 2. roj Lampyris Dobříš

Vašík Jetel, 2. ročník ZŠ Malá Hraštice

Regionální občasník od dětí nejen pro děti      březen I 2019

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630

Milé čtenářky, milí čtenáři, držíte v ruce první vydání DRB(u) 
– časopisu od dětí nejen pro děti. Občasník vznikl společným 
úsilím dětí a jejich pedagogů z  Dobříšska a Novoknínska  
ve spolupráci s Místní akční skupinou Brdy–Vltava. 

Do tohoto čísla přispěly děti ze ZŠ a MŠ Malá Hraštice; ZŠ a MŠ Nový 
Knín; ZŠ Dobříš, nám. Komenského 35; ZŠ Trnka a skauti ze Střediska 

prof. Oliče Dobříš. Přejeme zábavné čtení.  Katka B. a Lucka B.
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 Slavnostně otevřena ve čtvrtek 28. 9. roku 1899 n. l. 
v 10.00 v časovém pásmu, které zahrnuje Čechy.

 V roce 1902 n. l. založen tzv. „POLÉVKOVÝ ÚSTAV“.

 V roce 1909 n. l. do školní budovy poprvé zaveden 
vodovod.

 V roce 1912 n. l. do školní budovy zavedena elektřina.

 V roce 1916 n. l. zřízena třída s vyučovacím jazykem 
polským.

 V roce 1918 n. l. škola uzavřena pro nedostatek topiva.

 V roce 1929 n. l. bylo v důsledku kruté zimy (-25 až -30 °C) 
ve dnech 15. 2. až 10. 3. vyučování přerušeno.

 V letech 1928–1929 n. l. získala škola tyto dary:

 Preparát holuba – 400 Kč

 Preparát úhoře a jeho larev – 100 Kč

 Preparát sovy – 100 Kč

 Preparát chřástala vodního – 100 Kč

Vláďa P. a Lukáš T., 12 let, 
ZŠ Dobříš, nám. Komenského 35

Něco málo z historie „Starky“ Milí čtenáři,
rád bych vám řekl o tom, jak se u nás v Základní škole 
Trnka odehrávala vánoční hra a přípravy na ni.
Začalo to na konci listopadu. Všichni jsme se shromáždi-
li v naší školní jídelně, paní učitelky nám řekly, co a jak, 
a rozdaly nám scénáře. Hned další den začalo nacvičování, 
některé učitelky si  nás vyzvedávaly ze třídy podle toho, 
v  jaké scéně jsme byli. Scény byly čtyři: africký Benin, 
Nizozemsko, Indie a Mexiko. Takhle to šlo den za dnem, 
až týden před vystoupením jsme zkoušeli v sokolovně. 
Z toho neměl nikdo příliš dobrý pocit. Ale pak jsme nacvi-
čovali ještě  v pondělí 17. prosince a v úterý 18. prosince 
byla generální zkouška.  
Odpoledne v 17 hodin to představení začalo. Všichni hráli 
moc pěkně a rodiče si divadlo chválili. Nechyběl ani zpěv 
koled. Všichni si to moc užili.

Tobiáš Krampl, 3. ročník, 
ZŠ Trnka Dobříš

Světluškovská vymalovánka
…malé skautky spí na táboře 

v podsadových stanech…

Tereza Lakomá, 10 let, 2. roj Lampyris Dobříš

Ř
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Zdroj: http://ic.mestodobris.cz/stara-skola-foto-karolina-
lastovkova/g-12322/id_obrazky=17436&typ_sady=1

Foto: Archiv ZŠ Trnka Dobříš



Kaplička se nachází v obci ……………………………..
Odpověď získáte doplněním do lušťovky.

1. Kreslený příběh

2. Oblíbený předmět (školní)

3. Vyjmenované slovo po „M“

4. Kamarádka Vilíka

5. Pozdrav

6. Zimní měsíc

7. Černý pták

8. Školní potřeba

9. Česká řeka

10. Maminka a tatínek

11. Syn Rumcajse

12. Červená barva (anglicky)

Kaplička se nachází v obci ……………………………..

Rudík Hemr, 2. ročník, ZŠ Malá Hraštice

První rok v naší škole byl báječný, ale to 
i ty další roky. V naší škole jsem zažila 
spoustu zážitků. 
Vždy, když se konal nějaký výlet, ať už 
ZOO, návštěva kina nebo výstava v mu-
zeu, nesměla jsem chybět! Nejvíce se mi 
asi líbil výlet do Mirakula. Něco podob-
ného bych určitě zopakovala. Kdybych 
měla říct, kolik do naší školy chodí žáků, 
tak si myslím, že přibližně 280. Každý 
rok vyrážíme na pochoďák. Na prvním 
stupni se chodí do Hraštice, to je při-
bližně 3 kilometry. A na druhém stupni 
se chodí ze Štěchovic do Nového Knína, 
což je přibližně 16 kilometrů. Na naší 
škole je spousta kroužků, jako například 
keramika, žurnalistika, fl orbal a jiné. 
Já osobně chodím na fl orbal a žurna-
listiku. Na žurnalistice píšeme časo-

pis, kterému říkáme Trhák. Trhák řídí 
paní učitelka Zouchová. Do Trháku 
píšeme různé informace pro žáky, pří-
běhy ke čtení, křížovky, básničky, osmi-
směrky, kreslíme obrázky k  vybarvení 
a na Vánoce píšeme i různé recepty. Náš 
časopis Trhák si vymysleli sami žáci. Náš 
Trhák obsahuje i drby, ale nebojte, niko-
ho drby neurážejí, pouze mají prozradit 
například, kdo s  kým chodí, komu se 
kdo líbí a tak. Samozřejmě, že kdo s da-
ným drbem nesouhlasí, toho neuvede-
me. Toť vše k Trháku. 
Abych stále nemluvila o Trháku, přesu-
nu se k fl orbalu. Florbal na prvním stup-
ni řídí pan učitel Vojíř. Pan Vojíř je třídní 
v naší šesté B. A na druhém stupni vede 
tento kroužek pan učitel Tyrmer. Jmé-
no pana učitele Tyrmera je počeštěno. 

Jinak pochází z Německa. O fl orbale nic 
moc psát asi nebudu. Jen dodám, že je 
to někdy fakt sranda.
V naší škole je 11 tříd (nepočítám třídy 
na fyziku atd.). Některé třídy jsou roz-
děleny a to konkrétně 6. třída na 6.A 
a 6.B a 4. třída na 4.A a 4.B. Třídy jsou 
perfektně vybaveny. Abych se trochu 
zmínila i o jídelně, tak nám vaří výborně 
a kuchařky jsou moc milé. Tělocvična je 
též dobře vybavena a to švihadly, ob-
ručemi, různě velkými a těžkými míči, 
hrazdou, která se musí poskládat, ty-
čemi a lany na šplhání, trampolínou, 
kozou, žebřinami, brankami na fotbal 
a dalšími pomůckami. 
Toto je naše škola, jak ji vidím já. 

Lucie Benešová, 6.B ZŠ Nový Knín

Naše škola

Křížovka V osmisměrce jsou ukryta jména 
členů naší redakce Omegáče. 
Najdeš je všechna?

Vyluštěte křížovku a získejte název dobříšského 
skautského oddílu pro kluky a holky od 10 let.

1. Druh sovy 4. Skaut nosí okolo krku
2. Svítící hmyz 5. Batoh, který skauti nosí
3. Pohádkové zvíře     na zádech

Lenka, 
Viki, 

Kuba, 
Sam, 
Vláďa, 
Eliška, 
Anička, 

Elisabeta, 
Justy, 
Tery, 
Julča, 

Anežka, 
Lukáš,
Péťa. 

Sofi  (Viki), 11 let, ZŠ Dobříš, nám. Komenského 35
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Druháci a třeťáci, ZŠ Malá Hraštice

Skautky a skauti ze 4. oddílu Varta
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Jsme skupina žáků ze Základní školy Dobříš, nám. Komenského 35  
(Starka), která píše do školního časopisu. Věk kluků i holek z naší redakce 
se pohybuje od 11 let do 13 let. Náš školní časopis se jmenuje Omegáč, 
takto se nazývá už od roku 2001. Předtím se jmenoval Bystré očko a také 
Školní očko. Všechny nás kroužek školního časopisu moc baví a docházíme 
do něj rádi.
A teď něco o tom, co má kdo v našem školním časopisu na starosti. Sofie 
vytváří články a kreslí obrázky. Sam píše články a dělá rozhovory a Lenka 
kreslí a píše povídky. Sam s Lenkou jsou z nás nejmladší. Terka, Justy, Eliš-
ka a Péťa kreslí a mají společně na starosti rozhovory. Terka a Justy také 
vytváří komiksy, Petra a Justy píší články a Terka společně s Eliškou mají 
na starosti rubriku recepty. Julča píše společně s Kubou recenze na různé 
kavárny a oba také dělají rozhovory. Julča pak samostatně píše také úvod-
níky, články, povídky a kreslí. Anežka do školního časopisu píše povídky 
a kreslí. Anička tvoří osmisměrky, kreslí a s Eliškou vytváří křížovky. Eliška 
také píše úvodníky a kreslí. Vláďa dělá s Lukášem a zásobují náš časopis 
vtipy a články. Tak, a to je o nás pro začátek všechno.
V příštím čísle se těšíme na viděnou! 

Eliška Z., 13 let, ZŠ Dobříš, 
nám. Komenského 35

Na naši školu jsem přišla do první třídy. Hrozně se mi líbily 
skříňky a třídy na prvním stupni. Chodila jsem do družiny, čas-
to jsme chodili ven. 
Nejvíc se mi zatím líbil lyžařský kurz na Šumavě v Nových Hu-
tích v hotelu Kodrea, kde jsme si s holkami každý večer chodily 
pro zmrzlinu do baru a naučily jsme se všechny lyžovat. Často 
jezdíme na exkurze, výlety a zájezdy, které jsou nejlepší.

Na naši školu chodí okolo 280 žáků. Máme bezva ředitele 
Miloše Krátkého a další super učitelky, taky super žáky. Mám 
tu spoustu kamarádů a kamarádek. 
Tento rok také asi pojedeme na výšlap na Šumavu.
Na této škole se mi velmi líbí, nechce se mi odejít.

Lenka Semerádová, ZŠ Nový Knín

My jsme žáci z Hraštice, 

jsme šikovní velice.

Máme rádi matiku, 

cvičíme v tělocviku.

Chceme vám teď ukázat,

co, kdy chceme dokázat.

A pilně pracovat,

budoucnost si malovat.

Ahoj!

Naše škola Nový Knín

My jsme žáci z Hraštice Naše skautské středisko  
má jméno po Miroslavu Oličovi 

Maruška Planová, 2. ročník, ZŠ Malá Hraštice

Druháci a třeťáci, 
ZŠ Malá Hraštice 

1. My se nazýváme

2. Nejoblíbenější mazlíčci jsou pes a ...

3. Kam se chodí na film

4. Můj taťka má sestru a ta je moje

5. Jak se nazývá druh pštrosa

6. Čím se slepuje papír

Pan Olič byl dobříšský ...............................................

Skautky a skauti ze 4. oddílu Varta

Nový 
Knín

Malá 
Hraštice

Písničku jsme zpívali na vánoční besídce 2018.

1. S I

2. O A

3. N

4. E A

5. M

6. L P L
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Lukáš Koma, 4. ročník, ZŠ Trnka Dobříš


