Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
ačkoli se může zdát, že letní prázdniny právě skončily, nový školní rok již nějakou dobu žije svým
životem a přinesl nám mnoho nových zážitků, zkušeností a školních akcí. O mnohých z nich bychom se
s Vámi rádi podělili v aktuálním čísle časopisu Školáček.
Dočtete se mimo jiné o uskutečněných sportovních akcích, kterých se úspěšně účastnili žáci naší školy,
o školních výletech, a to ať už do divadla nebo do vzdálené Velké Británie, kam se naši žáci podívali v době
pohřbu královny Alžběty II.
Krátce se zastavíme také u Halloweenu a Dušiček. Jestlipak víte, jaký je mezi těmito svátky rozdíl?
Stejně jako utekl začátek školního roku, tak se nenadáme a bude zde čas adventu, který přivítáme dne
1. 12. 2022 společně ve škole a na který bychom Vás rádi touto cestou pozvali. A

Přeji Vám příjemné čtení.
Mgr. Martina Chňoupková

Ze života školy
Výběr uskutečněných akcí
Sportovní kurz České Budějovice
Adaptační kurz pro sportovní třídu VI. A se jako obvykle uskutečnil
v Českých Budějovicích. Naši mladí sportovci rozhodně nezaháleli a vyzkoušeli
si spoustu nových dovedností – orientační běh, softball, discgolf, frisbee, rafting
a paddleboarding.
Žáci se mohli lépe poznat při kolektivních stmelovacích aktivitách a na
konci kurzu je čekala závěrečná „párty“.

Sportovní kurz Živohošť
Můj adapťák
V září jsme všichni ze třídy V. A jeli na týden na Živohošť. Tady
jsme se všichni spolužáci seznámili při společných hrách a sportovních
aktivitách, které pro nás připravila naše třídní učitelka a učitel tělocviku.
Areál je plný sportovních ploch, například tenisový kurt, hřiště pro kroket.
Na Živohošti je místo i pro vodní sporty. Na ty jsem se opravdu těšila, ale
měli jsme hroznou zimu a hodně pršelo. Voda byla studená, takže ani velký
tobogán nikdo nesjel. Ubytováni jsme byli v hezkých pokojích, ale koupelna byla daleko. Jídlo nám všem
moc chutnalo a ze všeho nejlepší byly lívanečky s borůvkami. Myslím, že jsme si to všichni moc užili.
Anděla Malá, V. A

Zájezd do Velké Británie
Žáci druhého stupně se v září vypravili do
Velké Británie, cesta to byla dlouhá a náročná, ale
o to víc si cení všech získaných zážitků.
Navštívili spoustu zajímavých a krásných
míst. Poznali krásu tamější přírody a prohlédli si
spoustu památek, nejen v Londýně.
A co víc! Krásně si procvičili anglický
jazyk přímo v terénu 😉.

Drážďany a Moritzburg
Třídy VIII. D a VIII. C se vydaly poznávat historii Drážďan. Žáci
navštívili zámek Moritzburg.
A jak vidno v reportáži, která je ke shlédnutí na stránkách naší školy, se
dětem zájezd velmi líbil.

Divadlo Kampa
Autorský text žákyně Kláry Kulštejnové (bez korektury).

Sportovní úspěchy a uplatnění
nabytých vědomostí
SPORT
Atletický trojboj – republikové finále
•
•
•
•

družstva - 10. místo (z 33)
jednotlivci - dívky - 7. místo (z 62) - H. Sochorová
jednotlivci - chlapci - 7. místo (z 62) - T. Kapička
štafeta 4x60 m - 14. místo (z 31) - Kučerová,
Sochorová, Prno, Kapička

Přespolní běh
V okresním kole přespolního
běhu získaly žákyně 8. a 9. ročníku,
v sestavě: Matoušová Adéla, Látalová
Karolína, Kučerová Marie, Žižková
Vilma, Mášová Barbora, 1. místo, což
je posunulo do krajského kola, kde
obsadily krásné 7. místo.

Pozvánka
Florbalový turnaj
Chlapci
(Kocián,
Rampa,
Jungmann, Hodr, Navrátil z VIII. A,
Matějka, Jungmann, Sochor, Vršecký,
Trnka, Krejza, Plas z IX. B) se umístili
v okrskovém turnaji na krásném 2. místě
a děvčata (Menclová, Kučerová, Jará,
Straková,
Žižková,
Sedláčková,
Procházková, Krainová, Matoušová
z VIII. A, Houfková, Mášová, Štefanová
z IX. B) brala zlato 😊. Obě skupiny
reprezentantů postupují do okresního
kola, kde jim budeme držet pěsti.

Ve středu 16. 11. 2022
Vás srdečně zveme na
florbalový turnaj 6. a 7.
ročníků, který pořádá naše
škola.
V prosinci se pak
uskuteční florbalový
turnaj 5. ročníků.

VĚDOMOSTI
Žáci 2. stupně se zatím zúčastnili školního kola
matematické Pythagoriády - někteří s velice dobrým
výsledkem, k čemuž velmi gratulujeme.
Žáci 5. a 9. ročníků se v listopadu zúčastní celostátního národního testování
(Scio), což jim pomáhá zjistit aktuální znalosti, celorepublikové srovnání s ostatními
zapojenými školami a ověří si studijní potenciál.

Rozhovor
Žákyně 8. a 9. ročníku se ve středu 9. 11. utkaly spolu s ostatními školami v okrskovém florbalovém
turnaji. Umístily se na krásném 1. místě, a tak postoupily do okresního kola. Jejich pocity z výhry a
mnoho dalšího se dozvíte v následujícím rozhovoru.
Jaké máte pocity z výhry? Počítaly
jste s tím, že vyhrajete?
Jsme za výhru rády a rozhodně jsme si ji
zasloužily. Máme dobrý kolektiv a
skvělého pana učitele, který pro nás dělá
vše. S tím, že vyhrajeme, jsme
samozřejmě počítaly už ze začátku, ale
jakmile nastal zápas s 1. ZŠ Dobříš, byly
jsme nervózní a už jsme pochybovaly.
Pan učitel nás ale uklidnil a vyrazily
jsme do zápasu s tím, že vyhrajeme.
Proti komu jste hrály?
Hrály jsme proti 1. ZŠ Dobříš,
Gymnáziu Karla Čapka, ZŠ Nový Knín
a ZŠ Nečín.
Kdo pro vás byl nejtěžším soupeřem a kdo naopak nejlehčím?
Nejtěžším soupeřem byla rozhodně 1. ZŠ Dobříš, i když silově jsme na tom byly lépe. Zápas mezi námi je vždy
vyrovnaný. Zápas s Nečínem byl náš první zápas a nebyly jsme moc rozehrané, ale zvládly jsme to skvěle.
Nejlehčím soupeřem bylo Gymnázium Karla Čapka a Nový Knín, byly jsme lepší po všech stránkách.
Byl nějaký okamžik, kdy jste si myslely, že už nemáte šanci, ale štěstí bylo na vaší straně?
Ano, nastal v zápase s 1. ZŠ Dobříš. Zápas sice začal naším gólem, ale 1. ZŠ Dobříš to hned vyrovnala a
během pěti minut to bylo 3:1. Byly jsme v nervech a nehrály jsme tak dobře, ale vzchopily jsme se a nakonec
vyhrály 5:4 s úžasným gólem Barbory Štefanové.
Bojíte se, nebo se naopak těšíte na následující turnaj v okrese? Myslíte si, že máte na další výhru?
Na další turnaj se rozhodně těšíme. Už trénujeme na další výhru. Samozřejmě tady nějaký stres je, ale máme
silný tým a zvládneme to. Doufejme, že i vyhrajeme.
Toto je konec dnešního rozhovoru. Holkám budeme držet palce. Vy ostatní se mějte krásně a i vám budeme
držet palce, abyste zvládli čtvrtletní práce na jedničku. 😊
Vytvořila Denisa Nováková, IX. B
Odpovídala Ester Sedláčková, VIII. A

Halloween
Halloween je svátek pocházející z Irska a slaví jej děti
v anglicky mluvících zemích vždy poslední říjnový den,
v předvečer křesťanského svátku Všech svatých (angl. All
Hallows' Evening – proto Halloween). Děti chodí po domovech
v okolí a koledují si o sladkosti.

Dušičky vs. Halloween
V našich končinách se vedou spory o těchto dvou svátcích.
Mnoho lidí o Halloweenu nechce ani slyšet a považuje ho za jakousi
„americkou“ kopii Dušiček.
Tyto svátky nelze tak úplně porovnávat, každý pochází
z jiného náboženství, jiné církve a jiné doby. U obou ale v podstatě
vzpomínáme na zesnulé, v irské verzi jen o něco veseleji. Dušičky
neboli Památka zesnulých (2. listopadu), je velmi smutným dnem,
kdy lidé ve velkém navštěvují hřbitovy a vzpomínají na zemřelé.

Jestli slavíte Halloween nebo ne,
necháme na vás.
Naše třída IX. A, ale udělala radost
dětem ve 4. mateřské škole Dobříš a našim
nejmenším ze školy a připravila pro ně
strašidelnou halloweenskou stezku plnou
nadpřirozených bytostí, úkolů a odměn.

Práce našich žáků
Autorské práce žáků VI. B (bez korektury).

Básníci v VI .B
Žáci VI. B se na jednu hodinu literární výchovy stali básníky. Každý dostal první čtyři verše básně
Karla Sýse „Čím jsem“ a jejich úkolem bylo báseň dokončit. Za úkol bylo napsat alespoň osm dalších veršů,
většina z nich ale napsala více. Z jejich básní jsem byla nadšená a chci je tímto znovu moc pochválit.
(Josefína Vyroubalová)

Karel Sýs - ČÍM JSEM
Píšťalkou bez duše
Duší bez pláště
Pláštěm bez deště
Deštěm bez větru
Větrem bez mraku
Mrakem bez nebe
Nebem bez slunce
Sluncem bez léta
Létem bez bazénu
Bazénem bez vody
Vodou bez rostlin
Rostlinou bez hlíny
Hlínou bez mravenců
Mravencem bez mraveniště
Mraveništěm bez jehličí.

Větrem bez ptáků
Ptákem bez křídel
Křídly bez peří
Peřím bez barev
Barvou bez štěstí
Štěstím bez úspěchu
Úspěchem bez vítězství
Vítězstvím bez snahy
Snahou bez času
Časem bez života
Životem bez cíle
Cílem bez startu
Startem bez začátku
Začátkem bez konce
Koncem bez konce.

Aneta Malá

Větrem bez síly
Silou bez koně
Koněm bez volnosti
Volností bez přírody
Přírodou bez lásky
Láskou bez soucitu
Soucitem bez přátel
Přáteli bez přátelství
Přátelství bez štěstí
Štěstí bez úspěchu
Úspěch bez snahy
Snaha bez cíle
Cílem bez dosažení
Dosažením bez překážky
Překážkou bez skoku.
Karolína Svojtková

Větrem bez stromů
Stromem bez listí
Listím bez větví
Větví bez ptáků
Ptáky bez křídel

Křídly bez andělů
Anděly bez svatozáře
Svatozáří bez srdce
Srdcem bez dítěte
Dítětem bez přátel
Karolína Studená

Sofia Galeas

Čím jsem

Větrem bez mraků
Mrakem bez oblohy
Oblohou bez Země
Země bez vesmíru
Vesmír bez galaxií
Galaxií bez planet
Planetou bez kamení
Kámenem bez skály
Skálou bez půdy
Půdou bez vody
Vodou bez rostlin
Rostlinou bez slunce
Sluncem bez hvězd
Hvězdou bez ohně
Ohněm bez dřeva
Tadeáš Petryšče

Popis kočky domácí – aneb máme rádi zvířata!
Autorský text žáka Martina Řeháka (bez korektury).

Zvládáme být herci.
Pohádka O řepě ve třídě II. A.
Malá pohádka o řepě – František Hrubín (z knihy Špalíček veršů a pohádek)
Dědek řepu zasadil,
u pole se posadil,
čekal, čekal,
mráz ho lekal,
sluníčka se bál,
dešti jenom lál.
Bez večeře, bez oběda
čeká dědeček,
najednou se hlína zvedá,
roste kopeček.
"Bábo, roste řepa!"
"Prosím tě, co vidíš!"
"Bábo, což jsi slepá?"
"Dědku, ty mě šidíš!"
Zavolali vnučku,
vnučka pejska,
pejsek kočku,
kočka myš.

Chytli se a čekají,
šepty, šepty šeptají neslyšíš?
Myšce byla dlouhá chvíle,
hopsala si rozpustile,
trhla kočkou,
kočka pejskem,
pejsek vnučkou,
vnučka bábou,
bába dědkem dědek prázdné ruce měl,
nikoho se nedržel,
udělali bác...
Kopeček se ještě chvěje,
jak se pod ním krtek směje.

Jsme i zdatní výtvarníci.
Žáci V. D při výtvarné výchově a pracovním vyučování.

Pozvánka

Zábava

Křížovka
1.
2.
3.
4.
5.

Á

6.
7
8.

Tajenka: ____________________________

1. Kde trávili žáci V. A "adapťák".? Na ...
2. Jak se jmenuje divadlo, které navštívila
V. C. Divadlo ...
3. Jak se jmenuje kočka Martina Řeháka?
4. Jak se jmenuje hlavní město Velké
Británie?
5. Á
6. Kdo z chlapců se umístil na 7. místě v
atletickém pětiboji?
7. Jaké jídlo nejvíce chutnalo účastníkům
sportovního kurzu z V. A?
8. Z jaké země pochází Halloween?

Pranostika
Na čem přijíždí sv. Martin, 11. 11.?
Spoj čísla na obrázku a dozvíš se to.
A jaké jiné pranostiky se vážou ke
svatému Martinovi a měsíci
listopadu?
Dnem svatého Martina u nás zima
začíná.
Když ještě v listopadu hřmívá,
úrodný rok nato bývá.
V listopadu hřmí - sedlák vesnou
sní.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima
se přikrádá.

https://www.supercoloring.com/cs/spojovacky/kun?version=print

Listopadové sněžení neškodí vůbec
osení.
Víte, co je pranostika?

