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ŠKOLNI ROK 2021/2022 

Začátek tohoto školního roku jsem očekávala s velkou radostí. Až na menší komplikace 

spojené s testováním se můžeme zase společně učit přímo ve škole. Sice s jistými obavami, 

jaká bude situace dál, jsme začali s vervou opakovat učivo z předchozího roku.  

Jaké však bylo smutné prozření. Teprve nyní se ukázalo, jaké mezery mají žáci v osvojení 

učiva. Projevilo se nedostatečné procvičování a nepřítomnost žáků ve škole, u mnohých se 

ukázalo nutné doučování. Naštěstí jsme byli na tuto skutečnost připraveni. Ve škole běží 

dvanáct kroužků doučování, kde se pedagogové snaží žákům pomoci překonat největší 

potíže a doplnit mezery související zejména s loňským uzavřením škol. Důležitá je však i 

podpora od rodičů. Je jasné, že špatné hodnocení se nikomu nelíbí, ale je potřeba, aby si 

všichni uvědomili, že výsledky sice nejsou dobré, ale je ještě čas na tom zapracovat. Jen to 

bude stát více sil a trpělivosti. Obracím se tedy zejména na žáky. Snažte se, učte se a nebojte 

si říci o pomoc. Vím, že to nemáte snadné a za mnoho nedostatků úplně nemůžete, ale nelze 

se do nekonečna vymlouvat na špatnou dobu.  

Letos nás čeká mnoho výletů, exkurzí a úkolů, které jsme loni nemohli uskutečnit. Mladší 

žáci se účastní plaveckého kurzu, včetně předškoláků z MŠ. Ve škole budou probíhat 

preventivní programy, a pokud nám to umožní hygienická opatření, tak i divadla a další 

projekty, jako např. lyžařský výcvik v MŠ i v ZŠ. Plánů máme hodně, ale nezapomínáme, že 

nejdůležitější je výuka. Jednou z možností, jak žákům přiblížit učivo v dnešní době, je naučit 

je orientovat se ve světě digitálních technologií. K tomu mají žáci nově zrekonstruovanou 

počítačovou učebnu, kterou jsme s pomocí Integrovaného regionálního operačního 

programu (Infrastruktura ve vzdělávání) zrealizovali s Místní akční skupinou Mezi Úpou a 

Metují.  

Chci velmi poděkovat obci Chvalkovice, firmě ICT plus s.r.o., firmě Farmet Česká Skalice, 

obci Brzice, firmě HARTMANN – RICO a.s. ve Chvalkovicích, obci Vlčkovice v Podkrkonoší a 

dalším sponzorům za podporu školy.  

Závěrem chci jen říci, že jsem si až loni uvědomila, že není nic lepšího než slyšet ve škole 

hlasy dětí, jejich křik a smích. Takže moje přání pro tento školní rok, a i do budoucna je, ať 

jsme všichni zdraví a děti mohou chodit do školy bez omezení. 

 

       Markéta Ulrychová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 



Novinky na základní škole 
Zákaz prezenčního vyučování na škole byl pro všechny velmi náročný, ale snažili jsme se tuto situaci 

využít na maximum a kromě distančního vyučování jsme se pustili do možných rekonstrukcí, které 

nejsou vždy vidět na první pohled.  
 

Rekonstrukce počítačové učebny 
V dubnu 2021 proběhla rekonstrukce počítačové učebny. Rekonstrukce byla spolufinancována 

Evropskou unií projektem „Modernizace multimediální učebny“ a za pomoci obce Chvalkovice.  

Nová učebna disponuje 17 počítačovými stanicemi. Na vymalování učebny, pokládání koberců, 

osvětlení a sestavování stolů se podíleli zaměstnanci školy a extérní pracovník Tomáš Kaněra. V 

rámci projektu byla financována i přestavba jedné ze stávajících toalet na bezbariérové WC. 

 

 

 



Nové bezbariérové WC   Nové kotle 

 

 

 

 

 

 

 

Nově vymalovaná 5. třída 

 

 

 

 



Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veronika Fofová – 4. tř. Kateřina Koukolová – 9. tř. 



Zprávičky z naší školičky 

Tento školní rok máme v MŠ zapsáno 44 dětí – 10 nových, 24 předškoláků. 

Od září chodilo v průměru méně dětí, než je obvyklé. Po minulém roce, kdy byly více doma než ve 

školce, měly oslabenou imunitu, trápily je různé virózy a bacily. Ale i tak byla ve třídě Medvídků a 

Motýlků vždy dobrá nálada. 

1. září jsme se po prázdninách vítali s radostí a nadšením. Někteří možná i trochu s obavami, jak 

nám vše za současné situace dlouho vydrží. Prostě jsme se rozhodli, že si spolu budeme vše 

maximálně užívat. A tak jsme začali… 

V naší školce jsme přivítali záchranáře a Policii ČR se 

zajímavým výkladem. I když nám nepřálo počasí, zvládli 

jsme výlet do Jánských Lázní, kde jsme vyjeli lanovkou na 

Černou Horu. Jedno dopoledne jsme se vydali do Hradce 

Králové do Tonga. Děti zde měly možnost vyzkoušet si své 

motorické dovednosti. Linkovým autobusem jsme jeli do 

České Skalice a navštívili zde dílnu knihtisku. 

Enviromentální program „Uspávání broučků“ pod vedením 

paní Adamcové se nám velice líbil, děti se dozvěděly 

spoustu zajímavostí ze světa hmyzu. 

Předškolní děti od září do listopadu 

jezdily na plavecký výcvik do krytého 

bazénu v Náchodě. Všichni zvládli 

závěrečnou zkoušku na jedničku a 

odměnou jim za to bylo „mokré 

vysvědčení.“ 

„Jenom aby nás nezavřeli,“ znělo 

z našich úst velice často. Vždyť se nám 

blíží Vánoce, nejkrásnější svátky 

v roce. S dětmi se na ně každý rok moc těšíme. První adventní víkend jsme otevřeli vystupováním 

dětí s čertovským pásmem ve Chvalkovicích na koupališti při rozsvěcení vánočního stromu. Vše 

dopadlo na jedničku. Rodiče mohli být právem na své děti hrdí. První prosincový den nás opět 

navštívila paní Adamcová s programem o včeličkách. Víte, co se děje v zimě v úle? My už ano. Do 

naší školky také zavítali ti, kterých jsme se 

nejvíce obávali – Mikuláš, andílek a čert. Bylo 

několik slziček, zlobílci si mohli ukroutit hlavičky 

při slibu, že už budou hodní. Letos jsme ale měli 

velké štěstí – peklo zůstalo prázdné. Nyní se už 

můžeme jenom těšit na to, jestli k nám zavítá 

Ježíšek a budeme mít stromeček s dárky. 

 

Rády bychom touto cestou poděkovaly vám rodičům za shovívavost a respektování pravidel v této 

nelehké době, za dary, které jste nám věnovali. Dále firmě Superdiscont za nákup výtvarných potřeb, 

firmě Rico za nákup matrací pro děti, Sokolu za nové žíněnky. 

 

Celý „tým“ mateřské školy vám přeje klidné prožití svátků vánočních a bohatého Ježíška. Do nového 

roku 2022 stálý optimismus, dobrou náladu a krásné společné chvíle s vašimi nejbližšími. 

Paní učitelky z MŠ 



Život v první třídě 
Školní rok jsme zahájili slavnostním dnem i s rodiči 

a vedením školy. Děti byly nadšené a těšily se na 

to, co je čeká. S chutí jsme se pustili do práce. 

První písmenka, nácvik psaní, počítání a hlavně 

mnoho činností, které s učením souvisí. Jak se 

ráno nachystat, jak správně ořezat pastelky, kde 

máme sešity, kdo kde sedí, naučit se dávat věci na 

správné místo a spoustu jiných dovedností, které 

ve třídě potřebujeme zvládat.  

Zažíváme i zvláštní dny – svátek svatého Martina, 

barevný týden, čertovský den, plavecký kurz, 

výlet…  

To vše nás moc baví a těšíme se, co nás ještě tento rok potká.  

    JG a žáci 1. třídy 
 

 

Patrik Hoffman – 2. tř. 



 Co se děje ve 2. třídě  
V naší třídě se stále něco děje… 

Každý den taháme překvapení z adventního kalendáře.  

Počítáme do sta, víme, co je úsečka a jak se rýsuje, známe čísla 

sudá a lichá, baví nás počítat domečky a pyramidy. 

Pekli jsme linecké cukroví a zdobili jsme stromeček. 

Byli u nás ve třídě čerti, zatancovali jsme jim Čertí tanec. 

Užili jsme si barevné dny a Halloween. 

Umíme plavat. 

Napadl sníh, chodíme na vycházky. 

Každý den se vítáme, cvičíme jógu a čteme informace z ranní 

zprávy. 

Snažíme se dodržovat pravidla třídy. 

Baví nás výtvarná výchova. 

Martina na bílém koni jsme vítali tancem, zpěvem a výrobou krásného koníka. 

Založili jsme si čtenářské deníky, přečtené knihy jsme si vzájemně ukazovali a besedovali o nich, 

vyrobili jsme si strom Knihovník. 

Chodí se na nás dívat veverka. 

Dnes jsme psali opakovací test z českého jazyka, snad se povede a pak už se budeme učit tvrdé a 

měkké slabiky, umíme abecedu. 

Těšíme se na Vánoce a na vánoční besídku ve třídě. 

                                                                                                                    

JB a žáci 2. třídy  

 



Stmelovací výlet do Fly Zone Parku 
v Hradci Králové 

3. září jsme s prvním stupněm nadšeně 

vyrazili na společný výlet do zábavního parku 

v Hradci Králové. Po cestě autobusem a 

ranní svačince jsme natěšeně dorazili do Fly 

Zone Parku a ohlásili se na recepci. Žáci si 

zakoupili protiskluzové ponožky, které je po 

dobu celého pobytu chránily před pádem. A 

mohlo se začít! Někteří zvolili lezeckou stěnu, 

další si hned troufli na velkou trampolínu, kde 

se daly provádět nejrůznější akrobatické kousky. Jelikož bylo dovádění na prolézačkách 

vyčerpávající, zúčastnění mnohdy neodolali malému občerstvení či pauze v odpočinkové zóně. 

Zpáteční cestu autobusem děti strávily vypravováním si zážitků a vtipných situací z návštěvy parku. 

Celodenní výlet si děti moc pochvalovaly a shrnuly slovy, že kdyby snad mohly na výletu něco změnit, 

chtěly by v parku strávit mnohem více hodin! 

LM 
 

Výlet do HK – Bezpečné nábřeží a muzeum 

východních Čech 
Dne 15. 9. jsme se sešli v České Skalici, kde jsme 

si zakoupili jízdenky na vlak do Hradce Králové. 

Ve vlaku jsem se svým kamarádem poslouchal 

písničky. Když jsme dojeli do Hradce, šli jsme asi 

cca 1km k Bezpečnému nábřeží, kde byla ukázka 

policejních pejsků, a potom jsme si dali rozchod 

na různé soutěže. Hned jsem šel ke stánku se 

zbraněmi, tam mi ukazovali, co různé zbraně 

dělají. Pak jsem šel ke stánku, kde byly soutěže. 

Vyhrál jsem časopis a černého Petra. Když 

skončily 

soutěže, tak jsme se šli podívat na záchranářská vozidla, a tam 

byla ukázka helikoptéry. Poté jsme šli do muzea historie, kde 

byly vystaveny obrazy Rudolfa ll. Přednáška trvala asi 1 hodinu. 

Připravili si tam pro nás obrázky a měli jsme hádat, co to je. Já 

jsem si vybral starou baňku, a pak přišla další soutěž, kde jsme si 

měli vybrat obraz a napodobit ho, bylo to velice těžké. A potom 

přišlo to nejlepší, bylo to nákupní centrum Aupark. Šli jsme tam 

asi 1,5km. Tam jsme si dali rozchod na 1 hodinu, a hned jsem se 

šel najíst do KFC. Koupil jsem si MEGA BOX, obsahoval 2 

cheeseburgery, 2 stripsy, malé hranolky a bezedný kelímek. Bylo 

to velice dobré. Když jsem se najedl, rozhodl jsem se jít 

kouknout do JRC na hry. Zalíbila se mi tam klíčenka Pickle Rick 

ze seriálu Rick and Morty. Stála 69 KČ, tak jsem si ji koupil. 



Potom jsme se sešli a šli jsme na vlak. Na zpáteční cestu jsem si s klukama ve vlaku zahrál chin 

chonk. A potom jsem jel domů.  

Tento výlet se mi velice líbil. Mohu jen doporučit. 

Jakub Petr – 7. tř.  
 

Návštěva obecní knihovny 
V říjnu jsme my – žáci a pedagogové 3. třídy 

chvalkovické ZŠ navštívili místní obecní knihovnu. 

Paní učitelka Bohunka Krausová, která 

chvalkovickou knihovnu vede, nás provedla 

místnostmi knihovny, vysvětlila nám pravidla 

ukládání knih do regálů podle daných pravidel, 

připomněla správné zacházení s knihou a ukázala 

knihy, které patří u dětí k nejoblíbenějším.  

Moc se nám líbil příběh o velrybě Gerdě, který nám 

paní učitelka přečetla. 

Po přečtení příběhu následovala praktická část, kdy 

jsme ve skupinách vyhledávali v knihách 

zajímavosti ze života mořských živočichů. 

V knihovně se nám moc líbilo a určitě se tam znovu rádi vrátíme! 

            NK 
 

Plavecký kurz 1.-4. třídy v Náchodě 
Hned od začátku tohoto školního roku do poloviny 

listopadu odjížděli žáci 1. – 4. třídy každou středu na 

kurz plaveckého výcviku do Náchoda. První hodinu 

roztřídili plavčíci děti do skupin podle jejich plavecké 

zdatnosti. Po hodině pilného nacvičování plaveckých 

dovedností v každém družstvu, jako bublání do vody, 

pokládání se na vodu, splývání, potápění, správné 

pohyby rukou i nohou, plavecký styl prsa i znak, skoky 

i šipku do vody, měly děti na konci každé lekce i 

zaslouženou volnou zábavu.  

V poslední hodině kurzu čekal na všechny zúčastněné 

závod v plavání jednotlivců. Děti plavaly na čas a mohly si vybrat svůj oblíbený plavecký styl. 

V každém družstvu byl vyhlášen vítěz za 1., 2. a 3. místo. Vítězové závodu byli odměněni medailemi. 

Všechny děti, které v letošním školním roce kurz absolvovaly, dostaly „Mokré vysvědčení“. 

Plavání si děti každý týden moc užívaly, mnoho se naučily a u každého jednotlivce byl vidět pokrok. 

Už se jistě všichni žáci těší na příští školní rok, kdy se budeme od začátku září do poloviny listopadu 

cachtat v bazénu.  

     HV 



Barevný týden na naší škole 
Od 11. října proběhl na celé škole barevný 

týden. V pondělí se začalo oranžovou. 

Následovala žlutá, černá, zelená a bílá barva. 

Byl to krásný týden, kdy se všichni více a více 

snažili, aby jejich třída vyhrála. Zapojili se i 

učitelé a asistentky. Na prvním stupni vyhrála 

druhá třída a na druhém stupni s přehledem 

šestá třída. Odměnou pro vítězné třídy byla 

pizza ke svačině.    

  

  

KM 
 

Halloween 
V pondělí 1. listopadu jsme na prvním stupni společně 

oslavili Halloween. Do školy jsme přišli ve strašidelných 

maskách nebo v černo-oranžovém oblečení. Společně 

jsme si připravili občerstvení v podobě jednohubek a o 

velké přestávce jsme šli nabídnout ochutnávku do 

sborovny, ředitelny a do kuchyně. Všichni především 

obdivovali masky dětí. Zbylé jednohubky si děti snědly 

společně se spolužáky.   

KM 



Stmelovací setkání v Brzicích – 2. třída 
V září na první třídní schůzce se zrodila myšlenka uspořádat 

společné setkání rodičů a dětí. Skvělý nápad by se měl podpořit, a 

proto jsem začala plánovat – termín, místo, občerstvení, odměny. 

Díky výborné spolupráci rodičů a kolegyň na přípravách jsme se 

všichni setkali 14. října odpoledne ve sportovním areálu v Brzicích. 

Maminky připravily sladké i slané občerstvení, které s kávou, 

čajem, či limonádou chutnalo skvěle. Po úvodním vystoupení dětí 

se zpěvem, recitací a tancem následovala velká soutěž MasterChef 

Chvalkovice o výrobu nejkrásnějších a nejchutnějších jednohubek. 

Nejprve rodiče s dětmi vybírali ze skládku potraviny a různé 

ingredience k výrobě a poté se společně podíleli na jejich 

zhotovení (jen pro představu – surovin bylo tolik a různého druhu, 

že jsme z nich pak celý týden svačili a ještě zajistili halloweenské 

občerstvení). Všichni se při práci moc snažili, byla patrná úžasná 

spolupráce, komunikace a nasazení v jednotlivých týmech. V době, kdy porota hodnotila chuť a 

vzhled jednohubek, rodiče s dětmi vyrazili do terénu na postřehový závod. Na trase vyznačené 

fáborky hledali ukryté obrázky a o nálezu vedli písemnou dokumentaci. Odměnou po fyzické aktivitě 

byla konzumace výborných a krásných jednohubek. Ptáte se, kdo zvítězil? Prvenství v MasterChef si 

zasloužili Pan Hylmar s Lukáškem. Výsledky v postřehovém závodu byly vyrovnané. Za bojovnost a 

nasazení si všichni zasloužili jedničku s hvězdičkou. Pak už na sebe nenechali čekat soutěže družstev. 

Nejprve závodily děti, pak rodiče a pak všichni společně. Nejvíce jsme se nasmáli u soutěže při 

převlékání do saka a klobouku s uvázáním módního šátku. Úžasné, kolik aktivit jsme zvládli v tomto 

malém prostoru vzhledem k počtu účastníků! Počasí tento den nebylo zrovna ukázkové, ale i tak děti 

využily venkovní prostory areálu, kde hrály různé hry, fotbal, 

společně se mohly venku vyřádit. Rodiče tak měli chvilku na 

společné popovídání v příjemně vyhřáté místnosti se spoustou 

dobrot k zakousnutí. Poklidnou atmosféru doplňoval poslech 

hudby.  Závěr setkání patřil vyhodnocení jednotlivých soutěží, 

předání odměn a hlavně diskotéce. Pěkně to druháčci rozjeli, 

dokonce s choreografií a barevnou hudbou. Velká tma a 

povinnost, že druhý den vstáváme do školy, nám naznačil, že je 

čas akci ukončit. Plni zážitků jsme se rozjeli do svých domovů. 

Závěrem přijměte, milí rodiče a kolegové, velké poděkování. Velké 

díky všem, kteří s organizací pomáhali, sama bych to určitě 

nezvládla. Jsme skvělý tým! Tím bylo splněno očekávání našeho 

setkání…. Děkuji za krásný zážitek a těším se na další.   

JB 

 

 

 

  

Vojtěch Michálek – 2. tř. Hana Hanelová – 7. tř. 



Chemický laboratorní den ve Dvoře Králové 
Dne 21. září jsme navštívily Střední průmyslovou školu (SPOŠ) ve 

Dvoře králové. Ráno jsme společně s 8. třídou jeli autobusem do 

Dvora. Cesta byla fajn, povídali jsme si a neobvykle byli i hodní. 

Přijeli jsme přímo před vchod školy a docela dost pršelo. Tak jsme 

rychle vystoupili, seřadili jsme se a šli dovnitř, tam na nás čekala 

paní učitelka. Nejdříve nám řekla, jak se máme chovat, co dělat, 

když by se něco stalo, a pravidla o bezpečnosti. Poté nás zavedla 

do chemických laboratoří, dali jsme si věci do skříněk, přezuli jsme 

se a vzali si pláště na ochranu. Měli jsme sebou mít listí a nějaký 

šperk (stříbro). V první laboratoři jsme čistili stříbro a paní učitelka 

nám ukazovala různé pokusy. Vzali jsme kádinku, do té jsme nalili 

kyselinu octovou, na dno položili alobal a nasypali do toho jedlou 

sodu. Potom jsme do kádinky pomalu ponořili stříbro a nechali 

jsme ho se čistit. Paní učitelka nám mezitím dala pracovní list, kam jsme psali různé sloučeniny prvků 

a chemické úlohy. Zhruba po hodině jsme si s osmou třídou vyměnili laboratoře. Ve vedlejší 

laboratoři jsme pracovali s listím, dali jsme ho do třecí misky a tloučkem jsme to listí rozmačkali, 

přidali jsme písek a vodu. Potom jsme to filtrovali dvakrát přes filtrovací papír a jednou přes vatu. A 

získali jsme z toho kapalinu, při přidání benzinu to donutilo kapalinu ukázat spektrum barev. Když 

jsme měli hotovo v obou laboratořích, umyli jsme si po sobě laboratorní náčiní, převlékli se a šli jsme 

na oběd, kam chodí i žáci, co studují právě na této 

škole. Po obědě jsme šli k autobusu a jeli jsme 

zpátky do Chvalkovic. Ve Chvalkovicích jsme 

vystoupili a šli na autobusy domů. Myslím, že tento 

výlet nám dal určitě mnoho moudrosti a byl to 

super zážitek. Třeba tam někdo přišel na to, že 

chemie není vždycky zas tak hrozná a že je 

zajímavá a někdy to je i zábava, samozřejmě že ta 

zábava má své hranice, aby se nám nic nestalo. 

Jsem ráda, že jsem mohla být součástí a snad se s 

tím ještě někdy setkám.         

Aneta Vondráčková – 9. tř. 
 

Klání Žáků Deváťáků 
V úterý 12. 10. jsem já a Tomek jeli na soutěž do Náchoda. Měli jsme sraz 

u krámu ve Chvalkovicích. Ráno asi tak kolem tři čtvrtě na osm jsem vyšla 

z domu. Zanedlouho přijela paní asistentka ze školky, aby mě vyzvedla. 

Jmenovala se Míša Nágrová. Ve Velkém Třebešově u Cihelny nás už čekal 

Tomek. Tak jsme společně jeli do Náchoda. Po chvíli hledání jsme našli 

místo na zaparkování u soudu. Míša nám říkala, že je zvykla se otáčet, když 

pracuje ve školce, tak jsme jí ujistili, že se otáčet nemusí. Šli jsme kousek 

dál a Tomek se zastavil, takže si myslím, že si pořád připadala jako ve 

školce. Došli jsme do školy a tam nás přivítali dva kluci, zřejmě asi z prvního 

ročníku. Doprovodili nás do třidy v prvním patře. Asi tak po 10 minutách 

tam přijela moje sestřenice z České Skalice, Týna Koukolová. Zanedlouho 

přišla paní ředitelka a další dvě paní učitelky. Seznámily nás s tím, co Lenka Nýčová – 8. tř. 



budeme dělat a v jakých třídách budeme pracovat. První třida byla učebna fyziky, vyplňovali jsme 

pracovní listy a skládali hlavolamy. V druhé třídě jsme vyráběli krychličku s Tomkovým vteřinovým 

lepidlem. V poslední třídě nás čekalo navrhování bytu dle zadání. Poté co jsme vše udělali, jsme se 

přemístili do startovní třídy, kde jsme si mohli se všemi povídat. Po půl hodině přišlo vyhlášení 

výsledků. Na pátém místě byla moje sestřenice. Na čtvrtém místě jsme skončili my, a ostatní nejsou 

důležití. Jako odměnu jsme dostali diplom, kružítko a pravítka i tatranku. Potom jsme hned jeli domů. 

Byl to krásný den, který jsme si já a Tomek užili. 

Kateřina Koukolová a Tomáš Chládek – 9. třída 
 

iQ LANDIA – 5., 7. a 8. třída 
Dne 22. 10. jsme jeli do Liberecké iQ Landie, kde 

jsme zažili zajímavé zážitky a viděli zajímavé 

věci. Jeli jsme autobusem dvě hodiny, s touhle 

třídou to bylo docela utrpení.  Když jsme přijeli 

v 8:30 do Liberce, pomyslel jsem si, že to 

nebude tak špatný. S Danem, Kubou, 

Sebastiánem a Nikčou jsme šli prozkoumat areál 

od vrchních pater. Šli jsme na sluneční terasu, 

kde byl klavír, tudíž to byl pro mě klavírní ráj. 

Poslední věci poslední. Šli jsme do čtvrtého 

patra, do vesmírné expozice. To byla nejlepší 

část výletu, pokud by půlka skupiny 

nezapomněla, kde jsme a pak bychom s Danem 

procházeli v iQ Landii sami. Dále byla expozice věda 

v domě, kde jsem si v pračce rozbil ústa, ale to bylo 

taky zajímavé kvůli terénnímu, což je jediný 

bezdotykový hudební nástroj na světě. Taky tam byl 

šlapací klavír a taková věc, která mě promítne 

v televizi. Pak jsme šli do schodů s motivem 

optických iluzí aneb haluškoschody. To byla zábava, 

šli jsme do patra třetího, kde jsme našli zbytek naší 

pětičlenné skupiny, a pak jsme prošli i ostatní 

expozice, ale o nich nemá cenu psát, stačí jen říct, 

že to je zážitek na pár let.  

Michal Pokluda – 7. tř. 
 

Klára Nýčová – 4. tř. Markéta Loncová – 4. tř. 



Přespávání ve škole – 4. třída 
Dnes jsme si ve škole měli přinést věci na 

přespávání. Když nám skončila poslední hodina, 

tak jsme šli na oběd a poté jsme šli do třídy pro 

klíče. Šli jsme na procházku do lesa. Našli jsme 

jenom dvě houby. Vrátili jsme se do školy, 

abychom se mohli napít. Chvilku jsme se koukali 

na pohádku a paní učitelka nám ještě přinesla 

něco k jídlu. Když jsme dojeli, tak jsme šli na 

hřiště a hráli jsme schovku, vybíjenou a 

vracečku. Potom jsme se vrátili do školy. Šli jsme 

se navečeřet. K večeři jsme měli tousty. Když 

jsme se navečeřeli, tak jsme se šli vysprchovat a vyčistit zuby. Když jsme byli všichni umytí, tak nám 

paní učitelka zapnula písničky a tancovali jsme jako na diskotéce. Po diskotéce jsme šli spát a nešlo 

nám vůbec usnout. Paní učitelka spala a my jsme byli stále vzhůru. Ráno jsme vstali a nasnídali jsme 

se. Museli jsme se rychle obléknout a sbalit všechny věci, co jsme si přinesli z domova. Pak jsme šli 

do družiny. Poté jsme se šli učit. Když skončila poslední vyučovací hodina, šli jsme domů.  

Klára Nýčová, Tereza Loncová, Markéta Loncová, Sofie Linhartová – 4.tř.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Amálie Augstová – 4. tř. 
Tereza Loncová – 4. tř. Leontýna Hoffmanová – 7. tř. 

Žáci 2. třídy 



Mikuláš v naší třídě  
Už dlouho jsme čekali na čerty. Paní učitelka 

říkala, že přijdou o druhé hodině, tak jsme 

museli čekat. Hodně jsme se klepali celou 

druhou hodinu. Ale nepřišli. Pak začala 

přestávka, o přestávce se všichni báli. Začala 3. 

hodina a my byli pořád vystrašení, kdy přijdou, 

slyšeli jsme zvony, už jdou, pomalu si nás 

vyvolali. Pak jsme všichni zarecitovali a zpívali 

koledu Rolničky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Fofová – 4. třída 

 

 
 

Žáci 2. třídy 



Přespávání ve škole – 3. třída  
Na začátku školního roku jsme s celou naší 

třídou přespávali ve škole. Museli jsme si sbalit 

spoustu věcí. Deku, karimatku, spacák, 

polštářek, oblečení na ven, pyžamo a věci na 

koupání. Paní učitelka s paní asistentkou 

vymyslely hezký a zábavný program na 

odpoledne. Byli jsme na hřišti a hráli jsme různé 

a hezké hry. Večer jsme měli k večeři tousty a 

potom jsme šli z jídelny do třídy na pyžamovou 

párty. Potom jsme si nachystali spaní. Nemohli 

jsme dlouho usnout. Těším se na další 

přespávání. Bylo to super, moc se mi to líbilo. 

Kateřina Kunová – 3. třída 

 

 

Sběr papíru – vyhodnocení 
Celkem žáci přinesli 1501,9 kg. 

Na prvním stupni vyhrála Raticová Nela z 3. třídy.  

Na druhém stupni vyhrála Hoffmanová Leontýna ze 7. třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše redakce časopisu PŠ a RJ. 

Číslo 66 bylo vydáno 31. ledna 2022. 

Emilie Natálie Dušánková – 6. tř. 

AcroYoga – 6. a 7. třída, dívky 

Bobování – 6. a 7. třída, dívky 


