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SLOVO ŘEDITELE
Milá čtenářko, milý čtenáři!
Tak je tu zase konec školního
roku!!! A zase se budeme se
školou loučit slavnostně na
hřišti, budeme se fotit a páťáci
budou vytahovat pirátskou
školní vlajku. Škola se
vyprázdní, zesmutní, aby se na
konci prázdnin mohla opět
nadechnout.
V tomto školním roce se udála
řada událostí, jedna však
vyčnívá – válka na Ukrajině
jako protiklad dětskému světu
a smíchu, hrám a radosti.
Vojáci bojují zbraněmi, politici
slovy a děti umí „bojovat“
nelhostejností, slušností a
obětavostí. A právě tak to bylo
i v naší škole – všem bych přál
vidět obětavost, nadšení a
projevy upřímného
kamarádství našich dětí, když
do jejich tříd přišly děti z
Ukrajiny… Jestli má naše
společnost budoucnost, je
právě v dětech jako jsou ty v
naší škole. Jsem na ně pyšný!

hodně zábavy a furt zážíváme
třeba ve škole,venku,na hřišti
a tak dále.
Denně si užíváme srandy.
Váňaje dobrá kamarádka a
taky trochu bláznivá.

dobřevzpomínat. Jo ať se udrží
zdraví. Jejich kamarád Jenda.

Páťáci jsou hodní, zažila jsem s
nimi hodně zážitků.

Marek je bláznivý,dobrý ve
vybice a taky trochu ve v
nahrává.

Míša je skvělá, hodná a
kamarádská.

Vojta Š Je také dobrý ve
vybice.

Váňa je hodná je vtipná a
kamarádská, kreativní.

Vojta T jak ho trochu znám
taky ho bavý vybika.

Laura je vtipná, aktivní.
Maky je hodná, snaží se
pomoct.
Kamča je hodná, kamarádská,
aktivní a kreativní.
Je jich víc ale mě se nechce je
psát všechny, teť bych mohla
napsat i kluky, ale kluků je v
5.třídě sedm,všechny kluky
bych nedokázala napsat a
popsat.
Zuzka Fotrová

Tibor Vojtko, řed. školy

www.zsvaldice.cz
JAK VIDÍME MY,
ČTVRŤÁCI PÁŤÁKY
NATKA:
Míša je moje kamarádka už od
dětství. Známe se už šest
let,zažíváme si spolu

5.třída19.5. 2021-20225.třída
je velmi chytrá. Pomůžou když
někdo neví. Mám tam velmi
dobré kamarádi např. Mára,
Váňa, Laura,Vojta T, Vojta š a
Kamila. Jsou velmi přátelský .
Když je někdo někdo smutný
tak nás rozveselí . Když někdy
hrajeme kolektivní
sportyvždycky nám pomůžou
vyhrát.Jsou to nejstarší žáci v
naší škole. Budu vždy na ně
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Jsou dobří ve vibíjené. Velmi
dobře nám dnes pomohli ve
vybíjené. Jsou nejstarší ze
školy. Někteří mi budou
chybět. Když nám jes smutno.
Nebo když potřebujeme
pomoct, tak nám pomůžou.
Jsou velmi chytří.
VINCA

PÁTÁ TŘÍDA JE VELMI CHYTRÁ
TŘÍDA KDYŽ NĚJAKOU VĚC
NEVÍME TAK ONI NÁM
PORADÍ. MÁM TAM DOBRÉ
KAMARÁDY. JSOU
KAMARÁDSKÝ A HODNÍ.
TAKOVÉ KAMARÁDY UŽ
NĚKDE LEPŠI NENAJDU. A
NAPŘ NÁM DNESKA POMOHLI
VE VIBIJENÉ JSOU TO HODNÍ
KAMARÁDI A SUPER KÁMOŠI.
A JÁ JIM PŘEJI A´T SE JIM DAŘÍ
V JINÉ ŠKOLE BUDE DAŘIT.
KAMARÁD TIBOR

Byli jsme na Zebíně a bavilo
nás to.
Jeli jsme na lyžování ale i pár
dětí bylo ve škole malovali
lyžaře.
Holky pekli cukroví a kluci
vyráběli.

Dymo je super ve vybíený je
také hodný .
Dimo a Vladko ty moc
neznám ale od pohledu jsou
super .

Každá třída si sázela svůj
strom.

Kája Jančarová

Byli jsme v pravěku v
Šestarech

Pátá třída je skvělá v tom že
jsou hodní a skvělí .
Míša je skvělá holka a

NAZAR

fotbalista a kamarádský žák.

Byli jsme v IQ landi

psala. Lenka

Do 5.třídy chodí 5 holek a 7
kluku. Teťka přišli 2
ukrajinci:Dima aVladko. Jsou
chytrý,hodný,přátelský….. .
Hodně se s nimi kamarádím.
Znám je ,už 4 roky. Jsou
nejstarší ze školy jako z dětí.

Vojta Š je také skvělí

kamarádka .
Marek je vtipný hodný a
kamarádský kluk veselí skvělí
milí .
Vanesa je vtipná veselá.
Laura přeju jí aby se jí splnili
všechny sny a jinak je skvělá .
Kamča je aktivní kreativní

12.5.2022 jsme s 5.třídou jsme
hráli přehazovanou.

zábavná .

Byli jsme na plavání.

plná .

Sázeli jsme strom Solidarity.

Pepa je vtipný hodný a fajn.

Dělali jsme hořskou čokoládu
a byli jsme rozděleni do
skupin.

Vojta T hraje skvěle fotbal je

Maky laskavá hodná ohledu

hodný a super.
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Pepa to je můj kamarád z páté
třídy.
Poznal jsem ho
h už ze školky, no a
teĎ s ním hraju hru (FORTNITE).
To asi nikdo neví jaký je to mít tak
dobrého kamaráda. Znám taky
Lauru. Jó je to dobrá holka kterou
znám tady ze školy. Jó a
teĎ je to chůva mého bratra
Filípka (kdo řekne FILIP má
padáka). Jo a jasný
jas že jich znám
více ale kdybych je musel psát
všechny tak by jsme tady byli do
prázdnin(Marek,2. Vojta,
2.Dymo,Vlad,
Vanesa,Kamila,Markéta,Michala).
No a
to je vše je jich 12 no tak nevím jo
jinak nashledanou .HONZA.
.

páta třída je skvělá jsou v ní
super žáci a kamarádi.

A pomáhá mi. A také se mě
zastává.

Tento rok v ZŠ Valdice

Míša je skvělá
kamarádka,znám ses ní už
dlouho také je vtipná.

Je to fajn holka. A je dobrá v
učení

bylo s nimi hodně zábavy

Kamča je moje kamarádka je
hodná a milá fandím ji ve
všem co bude dělat.
Maky je fajn doufám že se jí
splní všechny sny,je moc
hodná.

výletů,exkurzí .Přeji
páťákům hodně štěstí
5. třída
je super
Je
jich
12
5
Michala,Kamila,
Laura,Markéta,Vanessa
kluků

Pátá třída
a

LUKÁŠ

Vladko a Dimo moc je neznám
ale vipadaj fajn.
Vojta š moc se sním nebavím
ale vím že má rád vybienou.
Vojta t podle toho jak ho znám
vím že mu jde vybika.

5.třída

Dymo je je supr kluk.

páťáci jsou nejstarší ze
školy
máme spojené hodiny s
páťáky.
Ty spojené hodiny jsou

Laura z 5. třídy. Mě naučila
hodně věcí např. počítat.
A také umí hodně dobře
počítat. Nikdy my nenadává.
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Pepa,Marek,Dymo,Vojta
Ttobolka,Vojta
šrajer,
dymo,vladko
sou supr.

v nové škole. ADAM

holek

Vanesa je bláznivá.

Pepa je fajn znám ho už ze
školky ale nikdy jsem si sním
moc nepovídala. ANEŽKA

hodně hodin

Adam Kittler

Marek je vtipní a přátelský
kluk,je hodný a milí je skvělej
ve vybíený je skoro furt
veselej.
Laura je fajn holka a
kamarádka z nám jí už ze
školky.

končí

super.
Páťáci jsou
hodní,kamarádský,chytrý.

Kluci a holky z páté třídy jsou
dobří kamarádi a také
spolužáci jsou nejstaršími žáky
ve Škole zažil jsme s nimi
hodně zábavy společných
výletů i když tu s námi už příští
rok už nebudou budu na ně
vždy v dobrém vzpomínat a
přeji jim hodně štěstí v nové
škole a také v životě doufám
že se ještě někdy uvidíme váš
kamarád Tadeáš.H

SLOVA PÁŤÁKŮ
Jmenuji se Josef Ferenc a.
chodím do páté třídy a je mi
jedenáct let a mám jednoho
sourozence Narodil jsem se 22
prosince 2010 rád chodím do
sokola, hraju závodně fortnite
,ale nejraději chodím běhat.
Mezi moje oblíbené předměty
je tělesná výchova,
matematika a práce na
počítačích.
Co se mi líbí na mích
spolužácích.
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Míša je hodná,milá a
ohleduplná.
Markéta je
hodná,kamarádská.
Dima je hodný
kamarádský,kamarádský.
Vlad je
hodný,milý,kamarádský.
Kamča je milá,hodná,zábavná.
Laura je
hodná,milá,kamarádská,staros
tlivá.
Vanessa je hodná,milá.
Dymo je hodný,kamarádský
rád sportuje.
Mára je praštěný,plný zábavy
a dobrých nápadů a rád kreslí.
Vojta. T je kamarádský,rád
sportuje.
Vojta. Š je kamarádský, hodný
a rád sportuje.

Moje nejoblíbenější
předměty:výtvarná
výchova,přírodověda,tělesná
výchova,a práce na počítači.
Paní učitelku Říhovou jsme
měli od 1.třídy až od 3 třídy.
Paní učitelka Říhová je strašně
milá a hodná.

Paní učitelka Mikulová je
strašně hodná a měli jsme jí na
výtvarku od 2.třídy až do
4.třídy.
Naše třída
Laura je hodná,kamarádská a
vtipná.
Maky je vtipná,
hodná,milá,kamarádská a
bláznivá.
Kamča je vtipná,hodná a
kamarádská.

Vojta Š je hodný,vtipný a
kamarádský.

Ráda chodím na sokol,a na
tchoukball.

Vlad je hodný,vtipný a
kamarádský.

Paní učitelka Nováková je
strašně milá a hodná.

Marek je hodný,vtipný a
kamarádský.

Je mi 11. Ráda
kreslím,vyrábím,

Dima je hodný,vtipný a
kamarádský.

Paní učitelka Lufnerová je
stašně milá a hodná.

Vaness je vtipná,hodná a
kamarádská.

jmenuji se Míša Oláhová.

Dymo je hodný,vtipný a
kamarádský.

Vojta T je hodný,vtipný a
kamarádský.
Pepa je hodný,vtipný a
kamarádský.
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Já jsem Mára
Rád sportuji a rád
kreslím.Hraju fotbal za FC
Hradec Králové a za SK Jičín.
Mám sestru Verču. Bydlím v
Kbelnici.Tady ve škole se mi
moc líbí. Kdybych mohl tak
tady v této škole zůstanu až do
9. třídy. Jsou tu super
učitelé/ky.
Moje nejoblíbenější hodina je
tělocvik a výtvarka. Mám
užasné spolužáky. Chtěl bych
aby se jim vyplnilo vše co si
přejou. Nejvíc mě baví
přestávky, protože si hrajeme
v na soudkyni Barbaru. Rád
poslouchám písničky. Nebavilo
mě když se dělaly nový
záchody, protože jsme museli
chodit pořád na záchody do
tělocvičny.
Moji spolužáci:

Váňa je hodná a chytrá.
Kamča je kamarádská a
chytrá.Vojta.Š je vtipný, tichý a
ubručený.Dymo je vtipný.
Vladko je zábavný.Dima je
zábavný.Vojta.T je vtipný.Pepa
je klidný. Míša je hodná. Laura
je hodná.Markéta je vtipná.A
já jsem akční a spolužáci mi
říkají že jsem chytrý.

Míša je hodná a kamarádská.

Váńa je hodná a srandovní

Kamča je kamarádská a
srandovní.

Kamča je milá , hodná a vtipná

Laura je srandovní a
kamarádská.
Vanessa je srandovní a
kamarádská.

Pepa je hodný a kamarádský
Mára je srandovní a
kamarádský
Vojta š je vtipný a hodný a
kamarádský

Na rozlučku přeji všem ať se
jimk v této škole daří.Bylo to
tu BOŽÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ:) .

Vojta T je srandovní a
kamarádský
Dymo je hodný a kamarádský
Dima je kamarádský

DMYTRO PORADA
Je my 12 let chodím do 5 třídy
hraji fotbal a baví mě škola.
Narodil jsem se v Praze . Má
nás paní učitelka ŘÍHOVÁ.
Baví mě tělocvik a výtvarné
činnosti o tělocviku jsme
chodily na Zebín a na hřiště na
výtvarných činnostech
vyrábíme zábavné věci.
Chodím na karate v Lednu
jsme byla celá škola na lyžáku.
V listopadu jsme byly na
plavání bavilo mě to jezdíme
na výlety moji spolužáci:
Vojta. Š je hodný a srandovní.
Vojta. T je aktivní a srandovní.
Pepa je hodný kamarádský.
Marek je srandovní a rád
sportuje.
Vlad je kamarádský a hodný.
Dima je kamarádský a hodný.

Vladko je kamarádský .
Maky Folprechtová
Jmenuji se Markéta je mi 11
narodila jsem se 3.7. 2010 v
Olomouci . Mám 2 bratry a 1
sestru . Ráda zpívám a
chodím na sokol už 4 roky . Ve
škole se mi líbilo plavání , jak
jsme sázeli stromy a jak jsme
byly na cyklistickém hřišti .
Moje nejoblíbenější : výtvarka
, tělocvik a čeština . Tělocvik s
paní učitelkou Novákovou . Až
budu v 6 třídě tak budu chodit
do Jičíněvse. Paní učitelka
Říhová je moc hodná a milá a
někdy přísná měla nás 3 roky.
Přišli k nám do třídy 2 ukrajinci
Vladko Dima .
Naše třída
Laura je hodná ,vtipná ,
kamarádská ,
Míša je kamarádská ,srandovní
a hodná a milá .
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Vojtěch Tobolka
Je mi 11 let .Mám mladší
sestru Hanču (8let).. Bydlím
ve Valdicích Přátelství 143.
Hraji fotbal za Železnici už 2
roky. Fotbal mám rád už od
mala.
jak se mi líbí ve škole
Ve škole se mi moc líbí chtěl
bych v této škole zůstat hlavně
jsou moc hezké záchody. Pan
ředitel je náš třídní učitel je
moc hodný máme ho na
matematiku a na práci na
počítačích. Paní učitelka
Nováková je moc hodná
máme jí na tělocvik a na čajs.
Paní učitelku Luftnerová
máme na angličtinu. Paní
učitelka Jiřina Maglenová je
náhradní učitelka místo paní

učitelky Říhové. Paní učitelku
Říhovou máme na
češtinu,čtení a hudebku
momentálně je po operaci.

-baví mě fotbal už od mých tří
let, minulý rok jsem na fotbal
začal chodit, chodím do 5.
třídy (škola ZS VALDICE)

Názor na spolužáky
Marek Drbohlav je
vtipný,sportovní.

NÁZOR NA SPOLUŽÁKY

Vanessa Kozáková
,vtipná,chytrá.

KAMILA-hodná, chytrá,
kamarádská, pomáhá

Vojtěch Šrajer vtipný,
sportovní,hyperaktivní.
Vlado Kapats vtipný,
kamarádský.
Dima Palamarčuk vtipný,
kamarádský.
Dymo Porada hodný,
sportovní.
Josef Ferenc je vtipný hodný.
Laura Makoviny
hodná,vtipná,chytrá.
Michaela Oláhová vtipná,
hodná.
Markéta Folprechtová
vtipná,hyperaktivní.
Kamila Ščujko hodná

Vojtěch Šrajer
- je mi 11let, mám staršího
bráchu Matěje (18let)
hraju fotbal za tj sk železnice,
bydlím ulici zahradní
chodil jsem na plavaní

-na anglický jazyk má me paní
učitelku ( Michala Luftnerová
)Hodně přísná ale je sní i
sranda má nerada hluk- na
tělocvik a na čajs
(přírodověda) velmi hodná
(TEREZA NOVÁKOVÁ)pomáhá,
mám ji velmi rád

ŠKOLA -škola mě obecně baví
jenom některé předměty mě
nebaví např. Český jazyk,
čtení,ve škole se mi velmi líbí,
máme tu velmi pěkné záchody
a tělocvičnu, dokonce
v tělocvičně máme ŠKOLNÍ
KINO
NÁZOR NA UČITELE
-na matiku a na práci na
počítači máme pana ředitele
(Tibor Vojtko) je moc hodný o
matice nás bere občas na
počítače, ale musíme dělat
matiku na aplikaci Didakta ale
mě to vůbec nevadí, a
nakonec nám dá na 5, 10
minut volno(SUPER UČITEL)
-na česky jazyk, hudebku a
čtení máme dočastně paní
učitelku(Jiřina Maglenová)
místo paní učitelky (Zdenka
Říhová), s paní Maglenovou je
sní velmi velká sranda, je
hodná ale trpí na gumovací
pera a na nesprávný posed na
židli
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LAURA-hodná, chytrá,
kamarádská, pomáhá
VANESSA-hodná, chytrá,
kamarádská, ohleduplná,
pomáhá
PEPA- hodný, chytrý,
kamarádský, pomáhá
MICHALA-hodná, chytrá,
kamarádská, pomáhá
MARKÉTA-hodná, chytrá,
kamarádská, pomáhá
VLADKO-hodný, chytrý,
kamarádský, pomáhá
DIMA-hodný, chytrý,
kamarádský, pomáhá
MAREK-hodný, chytrý,
kamarádský, pomáhá
VOJTA.T-hodný, chytrý,
kamarádský, pomáhá
DYMO-hodný, chytrý,
kamarádský, pomáhá

Vlad Kapats
je mi 10 let
Narodil jsem se 7.13 2011 v
městě Svalava
ja jsem s Ukrajiny
chodím do 5 třídy zšValdice
mam rad výtvarku
mam sestru Sašku

Vanessa Kozáková

Je mi 11 let.Mám mladšího
bratra Matyáše a tomu je 5
let.
Moje datum narození je
11.12.2010 moje rodné
bydliště jsou

učitelka Jiřina Maglenová je
hodná, vtipná, zábavná.
MOJI SPOLUŽÁCI
KAMČA JE MILÁ. LAURA JE
HODNÁ,KAMARÁDSKÁ. MAKY
JE MILÁ. MÍŠA JE VTIPNÁ.
MAREK JE HODNÝ A ZÁBAVNÝ.
VOJTA T. JE ZÁBAVNÝ. VOJTA
Š. JE HODNÝ. PEPA JE MILÝ.
DYMO JE ZÁBAVNÝ. DIMA JE
HODNÝ.VLADKO HODNÝ.
+ANDĚLKA KTERÁ CHODILA S
NÁMI JEN DO 2. TŘÍDY
TAHLE ŠKOLA JE
NEJLEPŠÍ(10/10) MOC JSEM SI
TO TADY UŽILA
JE MI LÍTO ŽE PŮJDU JINAM:(
ALE ZASE NOVÝ
KOLEKTIV,NOVÝ KAMARÁDI

Valdice .Hraji FLORBAL za FBK
Jičín,TCHOUKBALL a taky ráda
chodím
s kamarády ven,taky mám
ráda zvířata až na
pavouky,nějaký hmyz.Tuto
školu mám moc ráda je tu
hodný pan Ředitel Tibor
Vojtko a skvělé paní
Učitelky.Moje oblíbený
předměty je tělocvik,výtvarná
výchova,počítače(informatika)
. Paní učitelka Zdena Říhová
byla na operaci.Takže tu je
náhrada paní učitelka Jiřina
Maglenová. Paní Říhová nás
má na český jazyk,hudebku a
čtení.Mám ji moc ráda. Paní

nezapomenutelné. Právě
jsme si s dětmi povídal o
jejich budoucnosti: do
jaké školy jdou, kdo bude
jejich třídní, na co a na
koho se těší, co je čeká.
Uvědomil jsem si, že z
naší školy odchází další
skupina dětí, které se na
svou budoucnost těší.
Odchází děti, které ve své
budoucnosti
vidí
dobrodružství... Nejsou to
žádní zbabělci, kteří by se
před nejistotou nové školy
a nových spolužáků chtěli
schovat! Jsem na ně
pyšný!

...páťácká poslední tečka.
Každým rokem se mi zdá,
že odcházející páťáci jsou
něčím
výjimeční
a
neopakovatelní… I ty
letošní
děti
jsou
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Milá Laury, Kami, Míšo,
Marky, Vany, Marunko,
Vojto, Vojtine, Pepíno,
Dymo, Kudrnáči, Vladko,
všem Vám přeji, abyste
vždy ve své budoucnosti
viděli naději a měli radost
z toho, že můžete potkat
něco i někoho nového! A
když
půjdete
kolem,
zastavte se ve své
minulosti a přijďte se do
své
valdické
školy
podívat. I pro Vás bude
vždy otevřená!!!

za všechny školní
dospěláky Tibor Vojtko

