OBČASNÍK VALDICKÝCH ŠKOLÁKŮ A JEJICH UČITEL
UČITELŮ
TŘETÍ (3.) ČÍSLO,
ÍSLO, ŠKOLNÍ ROK 2018/2019,
2018/2019 KVĚTEN
SLOVO ŘEDITELE
Ad astra!
Školní rok se nachýlil ke
svému konci. Ke svému
konci se tak nachýlil i čas
našich páťáků v Základní
škole Valdice. Přiznám se,
že s dětským loučením
nemám mnoho zkušeností.
Mnohé by ale mohly
vyprávět paní učitelky naší
školy. Tak třeba o žácích,
kteří
jako
nekňubové
vstoupili do školní třídy a
krůček po krůčku se z nich
stávali samostatní a šikovní
žáci, lidské osobnosti…
určitě by spustila paní
vychovatelka, která je ve
školní jídelně na straně
pórkové
polévky
a
žvýkaného masa…, nebo
paní školnice, která svým
tělem brání školní vybavení
před zkázou dětských her…
Jinak by tomu nebylo ani u
dnešních páťáků. I oni by
hráli
spoustu
rolí
v
radostných a překvapujících
školních příbězích.
S jedním se však ale velmi
nerad loučím: s férovostí,
poctivostí a kamarádstvím.
To všechno jsem v 5. třídě
našel.
Milý čtenáři, chtěl bych
poděkovat všem učitelkám
a paní školnici, které Vás na

cestě poznáním ve valdické
škole doprovázely, nemohu
opomenout paní asistentku,
ale to největší poděkováním
míří Vaší třídní učitelce paní
Michaele Lüftnerové! Děkuji.
Končí 151. školní rok
valdické
(staré)
školní
budovy. Všem žákům a
jejich rodičům přeji krásné
prázdniny
a
spoustu
radostných zážitků. Buďte
na sebe opatrní a v září se
opět sejdeme!
Milá páťačko a páťáku, svůj
článek jsem nazval Ad astra!
To znamená Ke hvězdám!
Každému z Vás přeji,
abyste našli ty hvězdy, za
kterými se ve svém životě
chcete rozletět, které za ten
dlouhý a klopotný let budou
stát! Věřím, že naše škola
Vám je základnou, ze které
Váš vesmírně-životní let
právě začíná. Takže: Ad
astra!
Tibor Vojtko, řed. školy

ČEKÁ NÁS, INFO
Rozloučení páťáků se
školou 27.6. od 16:00 ve
škole.
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Den čtenáře
- prvňáci umí číst a
předvedou čtení
13.6. od 15:00
Od
června
nebudou
kluby a kroužky, družina
funguje.

DEN ZEMĚ

Dne 24.4. jsme šli (2.,3. a
4.třída) na Čeřovku za
panem Vališkou a dělali
jsme tam všelijaké úkoly
(jestli se pozná slaná voda
od sladké). Úkoly jsme
dělali tak, že jsme běhali od
stromu ke stromu a plnili
otázky, které byly na
stromech. Ten den jsme
prožili
žili zajímavé odpoledne
a taky jsme ušli 3 km. A
když jsme pak přišli z Jičína

tak jsme malovali něco z té
přednášky.
(mk & oš)
První a pátá třída
zkusili
společnou
spolupráci.
Prvňáčci
si
namalovali víly a skřítky
společně s velkými dětmi a
šli do Lodžie postavit
domečky pro všechny ty
skřítky a víly. Všechny
domečky byly z přírodnin,
trochu jsme se také pobavili
o přírodě. Všem se to moc
povedlo.
(ml)

Knihovna 5.třída
Šli jsme do knihovny druhou
hodinu 9.4.2019. Když jsme
tam přišli, tak u dveří byla
paní starostka a říkala nám,
že tu není paní knihovnice,
a když jsme vešli dovnitř,
tak se kouzlem objevila za
dveřmi. Pak jsme vraceli
knížky, které jsme si půjčili
a půjčovali jsme si další. Asi
po 15 minutách jsme začali
vyrábět z novin záložku,
která měla tvar trojúhelníku.
Nakonec
jsme
dostali
pitíčka a šli jsme zpátky do
školy.
(aš)

VZPOMÍNKY
NA VELIKONOCE
Barevný týden
Velikonoce ve škole začaly
trochu dříve, a protože jsou
barevné i my jsme měli
barevný týden. Nejdřív byla
zelená potom barevná,
modrá, červená a nakonec
černá. Oblékali jsme se do
těchto barev, které jsem
vypsala. Byl to hezký týden,
a potom byly Velikonoce.
Moc jsme se těšili, kluci na
sladkosti a holky? To sama
nevím.
Malovali
jsme
vajíčka,
kluci
pletli
pomlázky.
(gv)

Návštěva knihovny

Co nás zajímá
LEGO IDEAS:
WILLIE

PARNÍK

Mickey Mouse slaví 90tiny,
a LEGO groups mu udělal
dárek.
Parník Willie je vůbec první
díl, ve kterém se Mickey a
Minnie ukázali. Je to o tom,
že Mickey je u kormidla, ale
právoplatný
kapitán
ho
vyžene
na
palubu,
papoušek se mu vysměje a
Mickey s tím nic nezmůže.
Parník se zastavil, nabral
cestující a jel dál. Na
pobřeží ale zůstala Minnie a
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snažila se
na
parník
s kytarou a notami dostat,
ale marně. Na palubu ji
dostal Mickey, ale kytaru
s notami jí sežrala koza.
Tak tu písničku zahrála na
improvizované
nástroje
(včetně samotné kozy).
Kapitán jim to ale překazil a
poslal Mickeyho škrábat
brambory, papoušek se mu
znova vysmál, ale Mickey
po něm hodil bramboru, aby
ho přešel smích a vysmál
se mu.
TO BY BYL PŘÍBĚH, TEĎ
KE
STAVEBNICI.
PŘI
VYBALENÍ
SE
VÁM
ZASTAVÍ
SRDCE,
PROTOŽE MEZI ČERNÝMI
A BÍLÝMI DÍLKY SE VÁLÍ I
BAREVNÉ DÍLKY, ALE
NEBOJTE
CELOU
STAVBU
NĚJAK
NENARUŠÍ,
PROTOŽE
JSOU
URČENY
PRO
STAVBU
VNITŘNÍ
KONSTRUKCI
PRO
FUNKCI
CELÉHO
SYSTÉMU
VRTUL
Z BOKU. UDĚLEJTE SI NA
TO ALE VÍC VOLNÉHO
ČASU,
STAVBA
OBSAHUJE
ROVNÝCH
751 DÍLKŮ. AŽ BUDETE
SE STAVBOU HOTOVÍ,
HOTO
NEDÁVEJTE
HO
DO
VODY! HROZÍ, ŽE SE
PARNÍK
POTOPÍ
A
MICKE
MICKEYHO
A
MINNIE
NECHÁTE ZTROSKOTAT.
__________________
Ben Čihák (bč), Kateřina Kůtková (kk),
Andrea Šídlová (aš), Michal Kittler (mk),
Ondřej Šídlo (oš), Gabriela Vojtková
(gv), Michaela Lüftnerová (ml)

PÁŤÁCI

Další část časopisu je
speciálně pro páťáky, ti
letos končí ve valdické
škole a chtějí se podělit o
své vzpomínky, zážitky,
starosti …..

Vzpomínáme ….
Adéla Skořepová
Ahooj všichni děti i dospělí,
teď a tady bych vám chtěla
povyprávět, co jsem na této
škole prožila. Tak začneme
od začátku. První den školy
jsem se tak moc těšila, až
uvidím
moje
nové
spolužáky. No a postupně
jsem si na ně zvykla, je to
moje druhá rodina. Mám je
moc ráda. Ráda vzpomínám
na paní učitelky, které
odešly z naší školy, třeba
paní Olga Jakubcová nebo
paní
Lenka
Vlachová,
Radka Kracíková, Jiřina
Maglenová, Dana Němcová
a
naposledy
naše
asistentka Olga Valešová.
Tenhle školní rok k nám
nastoupil náš nový pan
ředitel Tibor Vojtko. My
páťaci ho máme na tělocvik,

dokonce kvůli nám začal
běhat.

také máme tady novou paní
družinářku.

Bára Sutnerová

Je to tu prostě skvělé.

Tato škola pro mne byla
dosud vše . Ráno vstát , jít
do
školy
a
pořád
dokola.Ovšem až teď si
uvědomuji, jaké to bude, až
odejdu . Rozloučím se s
touto školou důstojně a s
nadhledem. Toto je pro mě
ta NEJ ŠKOLA na světě.

Martina Horčičková

Jarda Vokatý
Mě se tu líbí matika,
čeština, člověk a jeho svět,
angličtina a výtvarka. Co tu
nemám rád je hudební
výchova
a
práce
na
počítači.
Jára Škopán
Ve škole se mi líbí tělocviky
s panem ředitelem, a také
se mi líbí školní předměty,
ve kterých se dozvím nové
a nové věci. Jsou tu také
hodní a dobří učitelé, jsou
hodní a hodně naučí.
Majda Ferencová
Ahoj všichni, vítám vás na
naší škole. Je tu moc
krásně a prožili jsme velké
zážitky. Jsou tu skvělí
učitelé jako třeba naše třídní
paní učitelka MICHAELA
LÜFTNEROVÁ. Naši bývalí
učitelé: Jiřina Maglenová,
Olga Jakubcová, Lenka
Vlachová, Radka Kracíková,
Dana Němcová a naše paní
asistentka Olga Valešová. A
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Na téhle škole se mi nejvíc
líbilo, že jsme chodili na
nějaké výlety, a že jsme se
naučili mnoho zajímavých
věcí. Líbilo se mi také, že
píšeme
časopisy
–
Školovinky, a ještě se mi líbí
hodina tělocviku, protože
tam můžeme hrát vybiku
nebo nějaké jiné hry.
Andrea Šídlová
Mně se líbí to, že tu jsou
hodné ostatní paní učitelky
a pan ředitel. Jsou tu hodní
spolužáci, ale nejlepší je
naše tř. učitelka, je na nás
hodná.
Nemám tu ráda, když se
hádáme a paní učitelky to
pak musejí řešit.
Jinak se vůbec netěším až
odejdu, neumím si
představit, až mně bude učit
jiná učitelka než Michaela
Lüftnerová .
Tereza Antonínová
Ahoj všichni toto je naše
škola. Valdice 5.třída
Píši vám co jsme tu prožili
, jaké jsou tu naše paní
učitelky a jaký na ně máme
názor,
NAŠE PANÍ UČITELKY:
Michaela Lüftnerová - je to
jedna z nejlepších učitelek,

je spravedlivá, hodná,
rozumná, je s ní sranda.

Nelíbí se mi výtvarná
výchova se 4.třídou.

Dagmar Burdejová – je
super, hodná, rozumná,
spolehlivá

Toto je skvělá škola.

Jana Mikulová – je fajn,
přísná i hodná, je s ní
legrace.

Na týhle škole se mi líbilo,
jaký jsou hodní učitelé. Učí
nás nějaké zajímavosti.
Chodíme na počítače. S
panem ředitelem hrajeme
vybíjenou. Na týhle škole se
mi líbí vše. Žádné (-)
mínusy.

Zdena Říhová – je super,
dobře zpívá a je hodně
vysoká.
pan ředitel Tibor Vojtko – je
super tělocvikář, je s ním
legrace, je vtipný a
spolehlivý.
Katka Kůtková
Co se mi líbí na naší škole
Na naší škole se mi líbí ten
skvělý kolektiv a učitelé,
díky nim mě baví každá
hodina. V páté třídě je
opravdu legrace, ráno vejdu
do třídy a všichni tam dělají
blbosti včetně mě. Kdybych
chodila na jinou školu, tak
bych se tak nenasmála,
dokonce i o hodině je
sranda a myslím si, že lepší
paní učitelku jsme nemohli
dostat. Až se budu loučit
s touto školou, tak odejdu
smutná,
ale
zároveň
šťastná, že jsem tu mohla
být a prožít tu krásných pět
let.
Damián Kavalír
Na této škole se mi nejvíce
líbí tělocvik s panem
ředitelem a jsou tu dobré
učitelky.

Štěpán Holubec

Natali Kadlecová
Na škole se mi nejvíce
líbilo, že jezdíme na různé
výlety, kde je to pěkné nebo
zajímavé, a taky se mi tady
líbí, že tu jsou dobří
kamarádi.
Tomáš Zima
Na této škole bylo dobré, že
nebyly zlé učitelky, byly
hodné a hlavně se mi líbí
tělocviky s panem ředitelem
a ještě Člověk a jeho svět.
Ale jediný, co se mi nelíbilo,
byla výtvarná výchova a
angličtina, ale jinak fajn.
Tereza Živnůstková
Na naší škole se mi líbí
naše výlety (hlavně s paní
učitelkou). Na výlety s námi
většinou jezdí čtvrťáci. Na
naší škole je spousta
zajímavých a krásných věcí
(obrázky).
Naše
paní
učitelka je nejlepší. Ostatní
paní učitelky jsou taky
dobrý.
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Finální zhodnocení od Bena
Čiháka
Za těch pět let, co jsem tu
strávil, jsem zažil mnoho
událostí. Něco jsem se
naučil, něco ne, ale vím
moc dobře, že ji můžu jen a
jen doporučit.
Ve škole jsem se vždy
přizpůsobil své učitelce,
změně hodiny, kamarádům.
Michaela Lüftnerová je ta
nejlepší učitelka, kterou
jsem kdy mohl poznat, vždy
při mně stála, učila mě, stal
jsem se milovníkem školy a
každou hodinu jsem si
užíval, jako kdyby byla ta
poslední. Na škole se mi
skoro všechno líbilo, ředitel
školy je sympatickej jako
učitelky atd. Na škole se mi
nelíbili TŘÍDNÍ KLAUNi!!!!
Tak. Tohle jsou má poslední
slova a jsem rád, že jsem si
to užil. Že jsem došel svou
poslední trasu, čas už jít na
střední školu. Tahle škola
mi bude chybět, protože je
nejlepší ze všech!!!!

„Ftipné“ příhody ….
Přípravy na besídku
Jako první jsme se dohodli,
co budeme vlastně hrát.
Nakonec jsme se dohodli na
VÁNOCE PODLE JOSEFA
LADY a začali jsme si
rozdělovat role. Pak jsme
začali psát scénář. Začali
jsme zkoušet ve třídě, pak
jsme nosili různé kartony

apod. Kreslili jsme kulisy a
zkoušeli jsme. Potom si
každý přinesl kostým a
začali
jsme
zkoušet
v tělocvičně. Den před tím
jsme měli generálku a
zkoušeli jsme před celou
školou. A ten den jsme zase
zkoušeli před celou školou a
připravovali
jsme
v tělocvičně kulisy cukroví
čaje atd.
Komentář paní učitelky M.L.
Všechny páťáky musím
moc chválit, vše připravili
sami,
dohodli
se,
nacvičovali, byli skvělí. I
rodiče byli překvapení.
Aleš a mandarinka

Ben a sešit za tabulí
Na hodině čtení jsme měli
říkat básničku před tabulí.
Ta básnička byla o tečce,
která se hádala se slovy a
ta knížka, v které byla ta
velká hádka, se naštvala a
zavřela se. Všichni tu
básničku odříkali a zbýval
už jen Ben. Tak šel před
tabuli a v ruce měl sešit.
Začal říkat básničku a u
toho dělal pantomimu. A jak
tam bylo to, že se knížka
zavřela atd., tak vzal sešit,
zavřel ho a hodil ho za
sebe. Jenže ten sešit spadl
za tabuli, takže jsme ho tam
všichni i s paní učitelkou
vyndávali.

Ve druhé třídě mě Aleš
pořád
provokoval
a
otravoval o přestávkách a
třetí přestávku jsem toho už
měla dost. Dostali jsme
všichni od paní školnice
mandarinky a já, jak jsem
toho měla plné zuby, tak
jsem ji Alešovi hodila na
hlavu a tam se mu
rozplácla. Začali jsme se
všichni smát. Alešovi ta
šťáva tekla všude po
obličeji, ale pak jsme mu
pomohli, aby se umyl. O
hodině to nikdo nepoznal.

Katka Kůtková

Andrea Šídlová

Vždycky, když nám a paní
učitelkám ty bonbóny rozdá,
něco mu zbyde, tak to
rozhazuje po třídě, a kdo
ten bonbón chytí, tak si ho
může sníst.

Komentář paní učitelky M.L.
Tak o mandarince jsem
opravdu nic netušila, jen
Aleš byl vymydlený …..

Komentář paní učitelky M.L.
Benův přednes byl úžasný, i
ta tečka na konci básně a
sešit za tabulí. A sešit jsme
vytáhli.
Bonbón ve světle
Když někdo má narozeniny,
tak do školy ten den nebo
druhý den nosí bonbóny.
Jednou, když měl Jarda
Vokatý narozeniny,
tak
přinesl bonbóny.

A když Jarda hodil 1.
bonbón, tak ho hodil do
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světla a všichni jsme se
smáli.
Ale to jsme ještě nevěděli,
že tam opravdu zůstane, no
a proto jsme se strašně moc
báli. Naštěstí to paní
učitelka nezjistila, ale asi o
rok déle, jo ale sama se
tomu smála.
Adéla Skořepová
Komentář paní učitelky M.L.
Bonbon byl a je skutečně ve
světle, asi už nebude moc
dobrý.
Chcete
se
přesvědčit?
Hádání se
modelíny

s jídlem

z

Kluci se jednoho dne
rozhodli, že budou vyrábět
jídlo z modelíny.
Holky se rozhodly, že taky
budou
vyrábět
jídlo
z modelíny.
Tak se holky i kluci pořád
provokovali, protože kluci
říkali, že oni to mají lepší a
holky si o sobě myslely to
samé. No a pořád jsme se
takhle provokovali, až jsme
se hrozně moc pohádali, tak
že jsme se jakože neviděli,
takže když nějaká holka
řekla něco klukovi, tak on
odpověděl: kdo to tady
mluví, nikoho nevidím. No a
takhle to vzniklo. Pak nám
paní učitelka řekla, že už to
nemáme vyrábět, tak jsme
přestali a začali jsme se
zase normálně bavit.
Adéla Skořepová

Kluci
potřebovali
více
pohybu. Pak si je vzala do
parády paní školnice ….
Třídní čarodějnice
Komentář paní učitelky M.L.
Jídlo z modelíny vypadalo
opravdu k nakousnutí a
kdybych tušila, že celý spor
ukončím tím, že se přestane
vyrábět z modelíny, asi to
ukončím dřív.

Naty a Majda se ve 2.třídě
štípaly a kousaly, proto
jsme
jim
začali
říkat
čarodějnice. Moc se hádaly
a v kousání a štípání byly
velmi dobré.

Komentář paní učitelky M.L.

Komentář paní učitelky M.L.

Naše přestávky vypadají
tak, že slepice drbou
v lavicích nebo na Wc.

Voda a nástěnka

Ještě že dostaly rozum.

Ve 3.třídě Štěpán a Tomáš
si hráli s pitím
postříkali
nám nástěnku se službami
…… doufali jsme, že jsi
toho
paní
učitelka
nevšimne, ale paní učitelka
přišla do třídy a podívala se
na
nástěnku
a
bylo
zle!!!!……..
PANÍ
UČITELKA
SE
VELMI
ZLOBILA
MOC
SE
ZLOBILA …..A DALA NÁM
DOMÁCÍ ÚKOLY.

Sliz na stropě

Komentář paní učitelky M.L.
A tak je to vždycky …. Něco
se mi povede a děti si hrají
….
Hokej
Naši kluci Štěpán, Damián
,Jára, Tomáš, Aleš hráli
třídní hokej ve třídě 
Hráli s víčkem od pití a
Štěpán víčko nechytil a
letělo nám za tabuli. A
všichni jsme se začali moc
smát.
Komentář paní učitelky M.L.

ven. Všichni jsme se začali
smát, protože ten slimák
Danovi nešel sundat z ruky.
Ale nakonec jsme ho
sundali.

Jednou ve 4. třídě přinesl
Jarda sliz. Půjčoval ho
ostatním, všichni si s tím
slizem hráli, ale pak se to
trochu zvrtlo. Začali jsme s
tím slizem dělat blbosti a
házet si s ním. Potom nás
napadlo hodit ten sliz do
výšky. Tak jsme ho hodili,
ale on tam tak trochu zůstal.
Takže jsme tam přisunuli
lavici a ukazovátkem na
tabuli jsme ho sundávali.
Trochu jsme ho sundali, ale
zůstal tam flek, který je tam
i teď.
Komentář paní učitelky M.L.
Tak toho fleku jsem si
nevšimla, sliz tam nezůstal.
Dobře zahlazené stopy.
Slimák
V 1. třídě Dan Starý, který
už s námi do školy nechodí,
našel na květině slimáka.
Tak ho vzal do ruky a
dlaněmi ho rozmáčknul,
otevřel okno a vyhodil ho
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Omlouváme se ochráncům
zvířat, situaci si to žádala.
Naše přestávky

Kluci dělají blbosti, někdy se
perou a honí. Zbytek holek
si kreslí nebo se učí na
hodinu.
Komentář paní učitelky M.L.
Přestávky
jsou
velmi
náročnou částí během dne.
Pro
učitele
to
není
„přestávka
přestávka“, ale vstup do
arény plné tygrů a lvů,
lvů kteří
se chystají změřit své síly.
Znáte to, nikdy se nesmíte
otočit k šelmám zády ….
VZNIK SLEPIČÍHO TEAMU
Slepičí team vznikl na
začátku 5. třídy a to takhle:
jednou o tělocviku jsme hráli
basketball
a
všechny
slepice byly spolu v týmu a
skoro všechno vyhrávaly a
najednou si začaly říkat
slepice a tak vznikl slepičí
slepice,
team.
Slepice
Katy = Kaťána
Andy = Andýka

Barča = Barbarela

Majda = Kudrlinka

15

6
10

Terka.A. = Antonka

5

Komentář paní učitelky M.L.

0

A já myslela, že tygři a lvi,
ale to ne. Tady máme
drůbež.
Kde se nejvíc drbe
Co myslíte, kde se nejvíc
drbe?
No
přece
na
záchodě. Dříve, když
neexistoval slepičí tým, tak
jen dvě slepice chodily na
záchod a tam si povídaly a
vznikla naše imaginární
postava záchodková baba,
která
byla
vždy
na
posledním záchodě. Ale ze
všeho nejvíc se na záchodě
tancovalo. Ve 4.třídě tam
chodily všechny slepice a
potom vznikl slepičí tým.
slepice
Komentář paní učitelky M.L.
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Takže pokud něco chcete
vědět, stačí dojít na záchod
ve škole a hned víte
všechno.
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Áďa = Skořice

Sledujeme počasí

20

21.5.

20.5.

17.5.

16.5.

15.5.

14.5.

13.5.

7

10.5.

2.5.

0

9.5.

5

7.5.

10

6.5.

15

3.5.

14
12
10
8
6
4
2
0

Rozhovory
Ptali jsme se paní učitelek,
paní školnice a dětí, co si o
nás – páťácích - myslí.
Paní Mikulová: podle paní
učitelky se jí na nás líbí, jak
držíme pohromadě jako
třída a jako tým a má na
nás nejlepší názor.
Paní Říhová: podle paní
učitelky jsme velmi dobrá
třída a jsme dobrý kolektiv
paní učitelka Říhová nás
učila hudební výchovu a
učila nás zpívat vysoké tóny
a nízké tóny.

Přišli jsme do třetí třídy a
všichni na nás koukali jako
vyorané myši. Potom se, ale
rozjeli. Myslí si o nás, že
jsme dobrý spolek, a že
jsme prý prostě dobrý.

zaujalo ho to, že hezky
píšeme

4.třída

Marek Drbohlav: myslí si o
nás, že jsme hodní

Když jsme přišli do třídy,
nikdo nás ze začátku
neposlouchal, ale myslí si o
nás,
že
se
moc
nepředvádíme a držíme
spolu jako dobrý spolek.

líbí se mu na nás, že
spolupracujeme.
2. třída

zaujalo ho to, že dobře
počítáme
líbí se mu na nás, že
spolupracujeme.

Barča Sutnerová, Štěpán
Holubec, Jára Škopán

Andělka Škopánová: myslí
si o nás, že jsme hodní

1.třída /2.třída

zaujalo jí to, že jak se učíme

otázky na páťáky:

líbí se jí na nás, jak píšeme.

Paní Burdejová: podle paní
učitelky jsme dobrý kolektiv
a dobře spolu vycházíme,
líbí se jí, že se nehádáme.

1. co si myslí o páťácích

Pepa Ferenc: myslí si o
nás, že jsme dobrá třída

Paní
Drbohlavová
(školnice):
podle
paní
školnice jsme super třída,
říká, že jinou super třídu,
jako jsme my, tu už
nenajde, od paní školnice
dostáváme palec nahoru .

odpovědi:

líbí se mu nás,
spolupracujeme.

1. třída

Aleš Kulhánek

Paní Luftnerová: si o nás
myslí jenom to nejlepší,
začátky byly zajímavé a
těžké, ale pak jsme byli
super a teď je paní učitelce
je líto, že odchází hodné
dětičky.
Tereza Antonínová, Jarda
Vokatý
3. třída

2. co je na nás zaujalo
3. co se jim na nás líbilo

Jenda Maxa: myslí si o nás,
že jsme hodní
zaujalo ho to, že hezky
píšeme
líbí se mu na nás, že
spolupracujeme.
Anežka Knobová: myslí si o
nás, že jsme hodní
zaujalo ji
píšeme

to,

že

hezky

líbí se jí na nás to, že
spolupracujeme.
Tadeáš Horák: myslí si o
nás, že jsme hodní
8

zaujalo ho to, jak čteme
že

a vtipy nakonec
Pasou se dvě krávy a jedna
se divně natřásá a ta druhá
se jí ptá: Proč se tak divně
natřásáš? A první kráva
odpoví: Dnes mám narozky,
tak vyrábím šlehačku.
Pepíček nese plný ruksak
jablek a maminka se ptá:
Odkud je máš ? Od
souseda. A soused o tom
ví ? Ano, protože mě honil.
Pepíček jde s babičkou a
najde pětistovku a říká:
Hele, babi, pětistovka. Můžu
si ji vzít ? A babička odpoví:

Ne Pepíčku ze země se
věci nesbírají. O kousek dál
Pepíček najde tisícovku a
zase se ptá: Babi můžu si
vzít tu tisícovku? A babička
na to: Ne Pepíčku, ze země
se věci nesbírají. Potom
babička upadne a říká:
Pepíčku, pomoz mi. A
Pepíček odpoví: Ne babi, ze
země se věci nesbírají.

6.Roste to na poli, je to
oranžové a vyřezává se to,
je to…….

Víš, proč blondýnka leze
v obchodě
po
zemi?
Protože hledá nízké ceny.

10.Jablko,mrkev,salám,čok
oláda
a
brambora
je…………

7.Máma koťátka je………
8.Pije se z toho čaj nebo
kava, je to………
9.Poslední vzor pro
podstatná jména rodu
středního je……..

Pepíček spí ve škole,
nedává pozor a učitelka ho
vyvolá: Pepíčku řekni dvě
zájmena. A Pepíček se
probudí a říká: Kdo, já?
Správně,
odpoví
paní
učitelka.

1.
2.
3.
4.

Natka Kadlecová, Martina
Horčičková,
Tereza
Živnůstková

5.
6.
7.

a ještě křížovky …
TAJENKA: Na co čekají
žáci a rodiče dvakrát do
roka?

8.
9.
10.

1.Pták, který ve dne spí a v
noci je vzhůru je……..



2.Těleso čtverce je……..
3.Ve dne svítí a v noci není
vidět, je to………..
4.Vodní savec ve
vyjmenovaných slovech
je……
5.Je snídaně ………… a
večeře

od Katky Kůtkové
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Křížovka pro starší:
Tajenka:
největší
v druhé světové válce.

zlo

1. Pro………………. Čechy
a Morava (státní zřízení
vyhlášené 15.3. 1939)

8. Zkratka Sovětského
svazu.

16. Na severozápadu je
………

9. Německo, Vel. Británie,
Francie atd. proti ČSR =
……..

17. V USA začala
hospodářská ………

10. Naše země se jmenuje
……….. (zkráceně)

2. Rozzuření studenti
v ulicích.

11.Kdo za útočil na
Americký Pearl Harbor

3. Bojové vozidlo.

12. Do Německa vozily lidi
do p……… táborů ( 1.p.,j.č.)

4. První vypálená vesnice
za II. sv. války

13. Vyráběli se jedovaté a
chemické l………

5. Nejznámější koncent.
tábor .

14. Druhá vypálená vesnice
za II. sv. války

6. Začátek války a
…………. války.

15. Výbuchem toho zničí
mnoho.


7. Němec. Vůdce Adolf
…………

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
10

od Andy Šídlové

