
 

(PO) ŠKOLÁK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník: I. číslo: 3 červen  2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Adéla Kohoušková (7. třída) 

 

 

Vychází jako občasník  

Vydává: ZŠ a MŠ Mirovice (kroužek Tvůrci časopisu) 

Šéfredaktor: Jana Levíčková 

Redaktoři: členové kroužku 

www.zsmirovice.cz 

E-mail: zsmirovice@zsmirovice.cz 

 

http://www.zsmirovice.cz/
mailto:zsmirovice@zsmirovice.cz


 

 

ROZHOVOR S PANÍ ŘEDITELKOU – 

JITKOU ŠEBKOVOU 

 

1. Jste ráda, že vychází školní časopis? 

Ano, velmi. 

 

2. Brzy vyjde třetí číslo časopisu. Četla jste 

obě předchozí? 

Samozřejmě, od A do Z. 

 

3. Líbila se Vám?   

Moc. 

 

4. Překvapilo Vás něco? 

Ano – mile, že u nás ve škole máme šikovné 

redaktory, malíře, kreslíře, spisovatele. 

Hurááá! 

 

5. Vyzkoušela jste některý z našich receptů? 

Zatím ne, ale chystám se. Jidášky vyzkouším až o příštích Velikonocích. 

 

6. Těšíte se na prázdniny? 

Těším se. Možná víc než Vy. 

 

7. Můžeme se zeptat, jestli plánujete dovolenou v zahraničí? 

Neplánuji. Vydáme se rovnou za nosem po České republice. 

 

8. A co byste přála časopisu do budoucna? 

Pilné, nadšené a kreativní redaktory, dychtivé a spokojené čtenáře a nekonečnou 

existenci!!! 

 

Přání na prázdniny: 

 

Přeji všem dětem i dospělým hodně hřejivého sluníčka a dobré nálady, spoustu 

nezapomenutelných prázdninových zážitků a vůbec žádnou nudu!  

 

    Děkujeme za rozhovor. 

     N. Divišová (2. tř.), R. Švábová (1. tř.) 

 

 

 



ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU ZLATOU 

DIVÍŠKOVOU 

 

1. Paní učitelko, můžeme se zeptat, jak dlouho učíte? 

    27 let 

 

2. Jak se Vám tady učí (na téhle škole)? 

    Většinou dobře. 

 

3. Učíte i jiné předměty než matematiku a zeměpis? 

    Ano – fyziku, přírodopis, pracovní činnosti a výtvarnou výchovu. 

 

4. Jaký předmět se Vám učí nejlépe? 

    Určitě matematika. 

 

5. Učíte i na prvním stupni?  

    Letos ne. 

 

6. Učila jste i na jiné škole nebo jen v Mirovicích? 

    Učila jsem na základní škole na Orlíku nad Vltavou a v Milevsku.  

 

7. Proč jste se rozhodla pro tuto školu? 

    Učím raději na menší škole. 

 

8. Jak si rozumíte s ostatními kolegyněmi? 

    Myslím si, že spolu vycházíme dobře.  

 

9. Líbí se Vám tato škola? 

    Ano, je tu příjemná atmosféra i prostředí. 

        

10. Máte ráda Vaši třídu? 

    Ano, mám. Je to dobrá parta. 

 

11. Je Vaše třída hodná?  

    Až na nějaké lumpárny, ano. 

 

12. Můžeme se zeptat, zda máte děti? 

    Ano, mám dva „dospěláky.“ 

 

13. Můžeme se zeptat, kolik je Vám let? 

     X2 + 1; kde X je přirozené číslo menší než 10. 

 

14. Co děláte ve svém volném čase? 

    Ruční práce, zahrádka, cestování.         Děkujeme Vám za rozhovor. 

           N. Chalušová, M. Homolková

 

 

 



 

 Taky už se vám červenají jahůdky na 

zahradě. Pak máme jednoduché řešení, jak je 

zpracovat. 

 Jahůdky zbavte stopek, umyjte, zasypte 

trochou cukru (někdy to ani není nutné, protože jsou 

pěkně slaďoučké) a řádně rozmačkejte. Pak přilijte 

trochu smetany (kdo řeší linii, přidá jen mléko).  

 Když si je vychladíte, máte skvělou 

svačinku. Nebo poproste mamku, ať upeče 

lívanečky a dejte si tuto směs místo marmelády 

nebo skořice s cukrem. Chutná to výborně. 

 

 

 

Jahodové řezy se želatinou 

Suroviny: 

5 vajec   250 g cukru   10 polévkových lžic vody 

10 polévkových lžic oleje prášek do pečiva 250 g hladké mouky 

 

 Z vaječných bílků ušleháme sníh. Ostatní ingredience smícháme dohromady. 

Upečeme. Na vychladlý piškot dáme náplň. 

3 tvarohy   vajíčko  

vanilkový cukr 

trochu krystalového  cukru citronová kůra 

  

Na povrch naskládáme rozpůlené 

očištěné jahody zbavené stopek a zalijeme 

želatinou (návod na přípravu je na sáčku). 

Výsledek je mňam. 

 



 

  



 

 

„Stále vítězit nemusí být pro tým vždycky dobré.“ 

                                                                 John Toshack 

   Jubilejní 20. ročník největšího dětského fotbalového turnaje McDonald´s Cup je za námi.  

Motivace hráčů byla lákavá, obzvláště pro velké 

milovníky fotbalu, jelikož hlavní cenou pro vítěze 

celorepublikového finále byl zájezd na jeden 

z podzimních zápasů týmu Juventus Turín. Ale, o to 

přece nejde… Jde o to zúčastnit se a hrát, jak nejlépe 

umíme, a právě v takovém duchu se nesla všechna 

utkání ve dnech 18. a 19. dubna 2017 na hřišti v Písku, i 

přesto, že nás oba dva dny provázelo nezvykle chladné a 

nepříznivé počasí a nebylo (kromě usilovného běhu při 

hře) kde se zahřát. 

Kluci byli neuvěřitelně stateční a vytrvalí. Hráli ve skupině B, sestavené z velmi 

dobrých týmů, a proto bylo jasné, že střílet góly a vítězit nebude tak snadné. Tím více, když 

hned ve druhé minutě padl gól do naší branky od ZŠ Protivín. Bohužel, už se nepovedlo 

utkání obrátit a došlo na prohru. Kluci se ovšem nevzdali a díky tomu následovaly samé 

výhry. Jen ten konec turnaje se ZŠ Milevsko už byl oříšek a tak jsme se nakonec umístili na 

hezkém 6. místě z počtu 12 týmů. Chvála všem! 

Nastal druhý velký fotbalový den a do Písku jsme vyrazili s neméně zdatnými kluky 

z 1. – 3. třídy. Fanoušky okolo hřiště uchvátili svou přesností, rychlým během, klidem a 

nadšením pro hru. I od trenéra, pana D. Silvestra, který byl naší podporou a rádcem po oba 

dva dny, jsme slyšeli slova velké chvály a udělali jste nám, kluci, velkou radost! A určitě též 

rodičům.  Někteří z nich přijeli své ratolesti povzbudit a fandit jim a na posilnění a dobrou 

náladu přivezli výbornou pizzu a potřebné pitíčko. 1. až 3. třída skončila po hezkém boji na 9. 

místě, ale na to, že pár z nich hrálo turnaj takovéhoto záběru úplně poprvé, je to výsledek 

určitě velmi pěkný.  

Všem 

malým i větším 

fotbalistům 

děkujeme a po 

delším tréningu 

se těšíme na 

příští úspěšné 

sportovní roky!                                                                     

 Veronika 

Kyrianová 



 

Ve čtvrtek 20. 4. se vydala 7. a 8. třída do Prahy na exkurzi. Navštívili jsme výstavu 

Body exhibition. Zjistili jsme, jak funguje naše tělo a jaké nás mohou postihnout nemoci. 

Viděli jsme lidské orgány, nervovou soustavu (když nám všichni říkají, že mají nervy jen 

jedny), mohli jsme vidět vývoj dítěte a spoustu dalších zajímavých věcí. Myslíme si, že tato 

exkurze byla velmi poučná a zajímavá.   

Mnozí si uvědomili, jak je naše tělo složité a kolik musí udělat „práce“, abychom byli 

živí a zdraví.                Petra Vejšická, M. Mrvíková 

Tentýž den jsme ještě navštívili 

„Škodovku“ v Mladé Boleslavi. Mohli jsme 

si prohlédnout provoz, viděli jsme staré typy 

aut. To bylo „pošušňáníčko“ především pro 

pány kluky. Děvčata přece jen mají většinou 

jiné zájmy. Každopádně to bylo zajímavé.              

 

V pátek 21. 4. se konal na naší škole 

Den země. Každý z žáků deváté třídy si připravil stanoviště, kam pak jednotlivé skupiny 

složené z žáků  ostatních tříd chodily. Každou skupinu vedli dva žáci osmé třídy. Celý den se 

mi moc líbil. Všichni si ho užili. Těšíme se, co si na nás deváťáci vymyslí příští školní rok

               Marie Švábová 

Začátkem května se vždy koná 

„MIROVICKÝ JARMARK“. Tentokrát připadl 

termín našeho vystoupení na pátek 5. 5. Kromě 

programu, který připravují žáci 1. stupně za vydatné 

pomoci svých paní učitelek, jsme již druhým rokem 

měli na náměstí svůj stánek. Tam jsme prodávali 

naše výrobky – mohli jste si zakoupit přáníčka pro 

maminky, vodní bomby, srdíčka z dílků puzzle a 

mnoho dalšího. Všem, kteří si cokoli zakoupili, moc 

děkujeme.  

A co se programu týká, mohli jste vidět jógu 

v podání druhé třídy, pohádku o pejscích, operku Červená Karkulka atd., atd. Všem dětem se 

vystoupení moc povedlo a myslím si, že diváci mohli být spokojeni.   

 Marie Švábová; foto – L. Hybrantová 

 

Ve středu 10. 5. 2017 jsme se připojili ke všem těm, kteří prodávali kytičky v rámci 

Českého dne proti rakovině. Žákyně 9. ročníku (K. Jílková a Z. Famfulová) oblékly žlutá 

trička a prošly nejdříve všechny třídy základní školy, navštívily všechna pracoviště školy a 

pak se vydaly i do města. „Dospělácký“ doprovod jim dělala p. R. Stupková. Počasí bylo na 

naší straně, tak se prodávalo celkem dobře. Všem, kteří si kytičku zakoupili, moc děkujeme, 

protože jsme přesvědčeni, že je to na dobrou věc.  Letos jsme poslali na konto Ligy proti 

rakovině rovných 7 000,- Kč. 

 

Věříme, že v tomto případě naše peníze opravdu pomáhají. 



            
11. 5. jsme se zúčastnili fotbalového turnaje v Miroticích – O pohár starostky města 

Mirotice.  Hrálo se ve třech kategoriích. Tradičně se sešly základní školy z Mirovic, Mirotic, 

Čimelic a Chraštic. Všechny přítomné děti předváděly neuvěřitelné výkony.  

 Nejmladší žáci si vedli parádně a získali první místo. Mladší žáci svým protihráčům 

nedali skoro žádnou šanci. Všechny tři zápasy zvládli bez inkasovaného gólu a tím pádem se 

stali jednoznačnými vítězi. A my brali další zlatou. Jen brankář si trošičku postěžoval, že si 

skoro nezachytal. U předávání cen byl ještě náš Michal Mařík ze 4. třídy vyhlášen nejlepším 

hráčem skupiny.  

Nejstarší hoši si také nevedli špatně. Sice skončili na třetí příčce, ale i to se cení.   

 Lukáš Horák 

 

 2. 6. (ke Dni dětí) vyrazily všechny třídy mimo budovu. Některé šly pěšky do Myslína, 

jiné do Horosedel, tři třídy skončily v Nerestcích. Zatímco ti starší se vezli vlakem, čtvrťáci si 

„dali“ jednu cestu hezky po svých. Na konci na ně čekala odměna v podobě buřtíků. Všichni 

dostali od Spolku rodičů něco sladkého a samozřejmě pitíčko, aby se jim lépe šlapalo. Člověk 

by řekl, že tím pádem bude ve škole naprostý klid, ale když ono to bez dětí není nějak ono.  

 Před rokem jsme začali s projektem „Poznej své okolí“. Každá třída má určené dva 

cíle, které by měla během dvou let navštívit. Mnoho dětí bylo lyžovat v Alpách, mnoho jich 

bylo u moře, ale velká část z nich neví, že v Miroticích žil Mikoláš Aleš.  

 Město nám vyšlo vstříc a hradí nám dopravu, takže 

můžeme cestovat a poznávat své blízké okolí. Letos navštíví 

první třída Písek (ta má výlet teprve před sebou), v pátek 9. 6. 

navštívili druháci a třeťáci Zoo Větrovy a Chýnovské jeskyně. 

Sice měli navštívit město Tábor, ale času bylo málo. A s dětmi 

v zoo! To je přece jasné, že tam se zdrží déle. 

Čtvrtá a pátá třída byla na Orlíku. Sice nezašli do 

zámku, ale prošli si celé okolí a pozorovali faunu a flóru 

nacházející se v okolí zámku. Také museli vyplňovat pracovní list, takže to nemohli jen tak 

odbýt. Pak se prošli k Schwarzenberské hrobce. To je přece nádherná procházka. 

Šestá a sedmá třída navštívila Milevsko – klášter a Muzeum maškar. Mnozí si 

vyzkoušeli nějakou masku natáhnout na sebe. Moc jim to slušelo. I ti si exkurzi velmi užili. 

Osmá a devátá třída se vydala na druhou stranu – směr Rožmitál pod Třemšínem a 

Nepomuk. Připomněli si dílo Jakuba Jana Ryby, navštívili muzeum a podívali se do kostela v 

Nepomuku.             

 

Další velkou akcí, která už má svoji tradici, je kurz plavání. Toho se účastní druhá a 

třetí třída. Mimochodem – od příštího školního roku je plavání pro tyto ročníky povinné. A to 

je určitě dobře. V létě se chodíme koupat všichni, tak je nezbytné, abychom uměli plavat a 

nerozšiřovali počty utonulých. Vždyť je to super, když můžete skočit šipku, zaplavat si prsa 

nebo kraula, dát si závody s kamarády a kamarádkami. Ve vodě se můžeme pořádně 

vyblbnout. To nás všechny moc baví. Děti mají před sebou ještě tři lekce, ale tentokrát jsou 

prý velmi šikovné (ne že by jindy nebyly, ale tentokrát jim to jde obzvlášť dobře).  

 



 

Letos jsme také navštěvovali divadlo – pro změnu divadlo v Táboře. Všechny třídy 

jely na jedno představení. Je nutné opět poděkovat Městu Mirovice, které zaplatilo vstupenky. 

My jsme si zaplatili pouze dopravu. 

První třída a děti z MŠ zhlédly představení „Jak s Máničkou šili všichni čerti“. Bylo 

loutkové. Některé děti viděly práci s loutkami 

poprvé, takže to byl pro ně zážitek. Po příjezdu 

vyprávěly o tom, jací čerti byli a že to vlastně 

nebyli čerti, protože to byli „dřevění panáčci“.  

Druhá a třetí třída jela na představení 

„Příhody včelích medvídků“. Děti viděly své 

oblíbené večerníčkové hrdiny Brumdu a Čmeldu, 

jak se naučili létat, sbírat medový prášek a 

překonávat nástrahy lučního světa. Také dopadli 

strašidelného zloděje Pučmelouda. A krásné byly i 

písničky P. Skoumala a Zd. Svěráka. 

 

Čtvrtá a pátá třída si prohloubila své znalosti, protože v rámci českého jazyka četli žáci 

knihu „Gulliverovy cesty“. Jejich divadelní představení se jmenovalo stejně. Samozřejmě se 

na prkna nevešel celý příběh, ale i tak to stálo určitě za to. Gulliver se vydal na svou první 

výpravu jako lodní ranhojič. 

 

Pro druhý stupeň už jsme vybírali náročnější „kusy“. Šestá a sedmá třída se vypravila 

do dějin – Český středověk aneb Co Kosmas nevěděl a Dalimil si vymyslel. Herci se snažili 

přesvědčit žáky, že dějepis není jen výčtem jmen a dat. Ti nejstarší si vyslechli LiStOVáNí. 

Autor se věnoval osobnostem, jako byla rodina Baťů, Lída Baarová, Marta Kubišová… 

Všichni byli spokojení, a to je důležité. Jen málokdo se dostane do divadla s rodiči, 

takže je fajn, že nám škola poskytuje tuto příležitost. 

 

7. 6. se u nás na hřišti konal Atletický 

čtyřboj. Pravda. Tentokrát přijely jen dvě 

„přespolní“ školy (Mirotice se nedostavily) – 

ZŠ a MŠ Chraštice a  ZŠ Čimelice. Přesto se 

naši spolužáci museli hodně snažit, aby získali 

nějaké medaile. A opravdu se jim dařilo. 

Ačkoli jsme v družstvech nebyli vždy první, 

v jednotlivcích jsme opravdu bodovali. Na 

první příčce stanuli: Adéla Šimůnková za 

mladší žákyně, Klára Hanzlíková za starší 

žákyně a Lukáš Škraňka za starší žáky. Takže 

úspěch byl obrovský. Ještě jednou všem 

gratulujeme.  

 

 



 

Úžasnou záležitostí byla „Školička“. Naši 

budoucí prvňáčci se setkávali se svojí paní 

učitelkou. Vždy v pátek po obědě si dali 

společnou hodinku – zpívali, cvičili, tvořili. 

Setkávali se rádi. Děti byly nešťastné, když 

z nějakého důvodu nemohly do školy přijít. To 

je super, když už teď se takhle těší do školy – na 

kamarády, na paní učitelku Vejšickou, na to, co 

je čeká nového. Snad jim to vydrží. 

 

9. 6. se vydali na výlet druháci a třeťáci. V rámci projektu „Poznej své okolí“ navštívili  ZOO 

Větrovy u Tábora, kde se zdrželi poměrně dlouho, a 

pak se vydali ještě do Chýnovských jeskyní.  

V zoologické zahradě poznávali a vyráběli stopy 

různých zvířat. Podle paní lektorky byly naše děti 

velmi šikovné. To vždycky paní učitelky rády slyší.  

 Momentálně jsou děti na škole v přírodě. Ta se 

koná již druhým rokem a účastní se jí čtvrťáci a 

páťáci. S nimi se vydaly paní učitelky A. Bělková a 

Romana Ladická. Zdravotnici jim dělá čerstvá 

maturantka Pavlína Kunteová a ještě se přidala 

Kačka Vejšická. Ta s námi absolvovala již 1. ročník a na svou žádost jela i tentokrát. Snad se 

jí bude líbit i letos. 

Všichni odjeli do Varvažova a užívají si 

tam kromě jiného především koupání. 

V těchto vedrech je to asi to nejlepší. 

Škola jim jistě nechybí. Konečně, 

zanedlouho nás čekají prázdniny, takže 

… 

 Na 22. 6. připravili osmáci rozloučení 

malých předškoláčků se školkou. Těší se 

jak malí, tak velcí. Uslyšíme pohádku 

v podání velkých školáků a malí jim zase 

určitě zazpívají. Příští rok se budou 

setkávat častěji. 

 

 A příští týden – to už bude pohodička. Loučení se 

školou, divadelní představení našich deváťáků, hodnocení 

školního roku, film na „odchodnou“ a v pátek vysvědčení. A 

pak už HURRRÁ – PRÁZDNINY.  

 

 

 



 

 

LIPNO  A  JEHO OKOLÍ  

Lipno či  lipenská přehrada je vodní 

dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1952–

1959. S rozlohou 48,7 km2 jde o největší 

přehradní nádrž na území České republiky 

(díky čemuž bývá také občas označována za 

české či jihočeské moře).  Nejširší je nádrž 

u Černé v Pošumaví, kde se rozlévá až na 

5 km. Na pravobřežní straně zasahuje až k státním hranicím s Rakouskem. 

 

Stezka korunami stromů Lipno, 

celorepublikový unikát a první stezka svého druhu 

v České republice, přivítala své první návštěvníky 

10. července 2012. I někteří naši žáci už se tam 

byli podívat. Následujte je. Stojí to za to.  

Stezka je zakončena 40metrovou 

devítihrannou vyhlídkovou věží, která má 

bezbariérový přístup, takže ji mohou zvládnout i 

naši handicapovaní spoluobčané. 

 

V Lipně nad Vltavou najdete též dvě bobové dráhy – horskou a korytovou, které jsou 

vzájemně propleteny. Rychlost si v obou případech řídíte sami pomocí brzdy. V areálu je také 

stylová hospůdka a spousta atrakcí pro 

děti. Celý areál je též bezbariérový. 

 

Na výlet na Lipno a do jeho okolí 

vás zvou Lucka Hybrantová a Vanesa 

Šprunglová 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_d%C3%ADlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_d%C3%ADlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
https://cs.wikipedia.org/wiki/1952
https://cs.wikipedia.org/wiki/1959
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_p%C5%99ehrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_v_Po%C5%A1umav%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_hranice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko


Kvíz
1. Historii Mirovic zpracoval mirovický 

učitel: 

a) Antonín Klášterský 

b) Jan Toman 

c) Karel Toman 

 

2. Nedaleko Dobré Vody se nachází 

zřícenina. Nazývá se: 

a) Hrochův hrádek 

b) Žirafí hrádek 

c) Hrádek pánů  

    z Růže  

 

3. Březnický kostel na náměstí je 

zasvěcen: 

a) p. Marii 

b) sv. Ignáci 

c) sv. Jakubovi  

 

4. Posledními šlechtickými majiteli 

zámku Březnice byli: 

a) Kolovratové  

b) Palffyové 

c) Zmrzlíkové 

 

5. Ve Vysoké u Příbrami žil a tvořil  

hudební skladatel:  

a) Antonín Dvořák  

b) Bedřich Smetana 

 c) Bohuslav Martinů  

6. Rusalčino jezírko se nachází: 

a) ve Strži u Dobříše 

b) ve Vysoké u Příbrami 

c) na Hluboké  

 

7. Pohádka „Princezna ze mlejna“ se 

natáčela na zámku: 

a) Březnice 

b) Dobříš 

c) Orlík nad Vltavou 

 

8. Mikoláš Aleš žil v: 

a) Mirovicích 

b) Milevsku 

c) Miroticích 

 

9. První zmínky o Orlíku (tvrzi) pochází 

ze století: 

a) XV. 

b) XIII. 

c) XVII. 

10. V Písku se koná: 

a) Pískoviště 

b) Rákosníčkovo   

    odpoledne  

c) Cipískoviště 

Řešení odevzdejte nejpozději 27. 6.  paní 

zástupkyni.  



 

 

 

 

 
Tajenka: __________________________________________ 

 

 

 

1. šťastný  

2. pes 

3. míč 

4. zpívat 

5. medvídek 

6. babička  

7. mladý 

8. léto  

   
1.           

  

  
2.       

     

 
3.         

     

  
4.         

    

5.           x         

 
6.               

  

   
7.           

  

   
8.             

 

Do křížovky doplň anglické překlady: 



Život ve Švýcarsku: 3 sporty, o kterých jste asi 

ještě neslyšeli 

 

Těmi sporty jsou: Schwingen, Hornussen a Steinstossen 

 

Schwingen  
Jedná se o tradiční sport, který je 

typický pro německy mluvící podhůří 

Alp a někdy se mu také říká „Alpský 

wrestling“. Podobá se řeckořímskému 

zápasu. Soupeři mají na sobě speciální 

kalhoty z juty, za které se vzájemně drží. 

Utkávají se v kruhovém ringu o průměru 

12 metrů, který je vysypaný pilinami. 

Cílem je položit soupeře speciálními 

chvaty (které připomínají judo) na 

lopatky a stále ho přitom držet aspoň 

jednou rukou za pásek od kalhot. Nejsou 

zde určeny váhové kategorie.  

 

Vítězové velkých turnajů, které se konají jednou za tři roky (ten poslední byl v srpnu 2016 v 

Estavayer-le-Lac), jsou velmi populární. Poslední vítěz Schwingfestu (tzv. Schwingerkönig) 

se jmenuje Matthias Glarner. 

Hornussen  

Druhým tradičním sportem je Hornussen. Tomu se pro změnu 

říká „farmářský golf“.  Kromě golfu má v sobě Hornussen ještě prvky 

baseballu a tenisu – protože se v něm odpaluje a používají se dřevěné 

rakety (spíš plácačky = „hrabla na sníh“). Cílem je správně trefit gumový 

kotouč (Hornuss-sršeň, podle zvuku, který při odpalu vydává) tak, aby 

doletěl co nejdál bez toho, aby ho pálkami trefili soupeři v poli. Hřiště je 

skoro v každé vesnici – je to teda spíš odpaliště a pak velká louka, kde 

jsou rozmístění protihráči s dřevěnými pálkami.  

Steinstossen – vrh kamenem 

Vrh kamenem má svoje počátky už v prehistorii, 

když pravěcí muži lovili svoji kořist právě házením 

kamene. Ve Švýcarsku se první zmínky o soutěžení v této 

disciplíně objevily ve 13. století. S kameny různých vah a 

tvarů se hází s rozběhem nebo bez něj, jednou rukou nebo 

oběma. Dnes se soutěže pořádají po celém Švýcarsku a 

zúčastňují se jich dokonce i ženy! 

Kateřina Levíčková 



 

JENNIFER NIVENOVÁ: TÍHA VESMÍRU 

J. Nivenová je bestsellerová autorka amerického původu. Velký úspěch zažila se svou 

předchozí knihou – „Všechny malé zázraky.“ 

Tíha vesmíru = příběh o tom, co to znamená někoho vidět a někoho mít rád takového, jaký 

doopravdy je. 

 Romantická knížka o dvou mladých lidech, kteří se potkají ve škole při ne příliš 

příjemné situaci. Když se potkají ve škole, svět se najednou obrátí vzhůru nohama. 

 Jde o Jacka – kluka s poruchou zvanou prosopagnosie = porucha, kdy člověk nedokáže 

rozeznávat obličeje. Jack to tají před ostatními. Je oblíbený, randí s nejkrásnější holkou ze 

školy a na první pohled to vypadá, že má všechno, co si může přát.  

 Druhou hlavní postavou je Libby, nejtlustější teenagerka Ameriky, která si v dětství 

protrpěla hodně šikany a po dlouhé době se vrací zpět do školy. Její fotku otiskly všechny 

noviny v USA. Libby se ale mění – a nejen co se váhy týče. 

  Ti dva si spolu rozumí čím dál víc a tráví spolu spoustu času. 

         Jana Čandová 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Doplňte chybějící části přísloví  

 

Kdo se moc ptá, ………………………………………………………………………………………………. 

Pachatel se vrací …………………………………………………………………………………………….. 

Prach jsi a ……………………………………………………………………………………………………….. 

Není na světě člověka ten, ……………………………………………………………………………… 

Přeskoč, přelez, ale ………………………………………………………………………………………… 

Náhoda je ………………………………………………………………………………………………………. 

Nic nového …………………………………………………………………………………………………….. 

Láska je ………………………………………………………………………………………………………….. 

Přání otcem ……………………………………………………………………………………………………. 

Čas jsou …………………………………………………………………………………………………………. 

Jaký otec, ……………………………………………………………………………………………………… 

Každý pták chválí …………………………………………………………………………………………… 

Kdo lže, ………………………………………………………………………………………………………… 

Kdo nevěří, ať ……………………………………………………………………………………………….. 

Kdo pil, umřel, ……………………………………………………………………………………………… 

Oheň je dobrý sluha, ale ……………………………………………………………………………… 

Potmě je každá kočka ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Slon se opaluje na pláži a najednou k němu přijdou dva mravenci a jeden 

povídá: 

"Slone, pojď se prát." 

"To není fér, vy jste dva."  

 

 

 

 

 

Pán má 

papouška a 

ten mluví strašně sprostě. Pán už neví, jak ho to odnaučit, 

a tak ho jednou za trest zavře do mrazáku. 

Po chvíli mrazák otevře a papoušek říká: 

"Omlouvám se za své nevhodné chování, již se to nebude 

opakovat. Mám jen jednu otázku. Co udělalo to kuře?" 

 

 

Honzík z Prahy je na prázdninách u babičky a 

poprvé vidí živé prase: 

 "Babi, babi, to prase mluví stejně jako tatínek, 

když spí!" 

 

Doktorka se ptá chlapečka: "Co 

tě to, proboha, napadlo, 

Honzíku, sníst houbu na nádobí?" 

"Já za to nemůžu," brání se malý pacient. 

"Díval jsem se do atlasu hub a nikde jsem nenašel, že by 

nebyla jedlá." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017 
 

Červnové dny rychle ubíhají a letošní školní rok má na kahánku. Brzy skončí  a 

zůstanou nám na něj jenom vzpomínky. Zda hezké či ne, to musí posoudit každý sám za sebe. 

Vraťme se tedy společně k důležitým událostem, které se u nás ve škole staly. K těm, které 

mají delší či kratší tradici, patří následující: 

- výměnný pobyt žáků (v září u nás strávili 5 hezkých 

dní žáci z Bätterkindenu) 

- lampiónový průvod (tentokrát za podpory mirovických 

hasičů)  

- Bazárek (konal se podruhé 25. a 26. listopadu a opět 

měl úspěch)  

- prodejní výstava vánočních dekorací (s báječným 

voňavým pohoštěním ze školní kuchyně) a   

  vánoční besídky ve třídách mateřské školy i I. stupně  

- lyžařský výcvikový kurz pro žáky sedmé a osmé třídy 

(letos s výbornými sněhovými  

  podmínkami) 

- účast ve všech soutěžích sportovní ligy (spolupracujeme se ZŠ Čimelice, Chraštice a  

  Mirotice) 

- tradiční vystoupení na mirovickém jarmarku 

- mnohé kulturní, výchovně-vzdělávací i preventivní pořady  

- zápisy k povinné školní docházce i k předškolnímu vzdělávání 

- Den Země, Den dětí, Den učitelů, kino… 

 

A čím byl tento školní rok jedinečný? 

Po prázdninách jsme všichni mohli obdivovat nově opravenou výdejnu ve školní 

kuchyni, která už loni prokoukla díky moderním výdejovým oknům a přes hlavní prázdniny 

přibyly nové obklady i dlaždice. 

O pobyt v naší školní družině je velký zájem. Také letos se do ní přihlásilo šedesát 

dětí. Protože prostory v přízemí nové budovy mateřské školy už pro tento počet dětí nestačí, 

přestěhovalo se hned na začátku školního roku II. oddělení do budovy školy. Doufáme, že po 

dlouho plánovaných stavebních úpravách bude v areálu obklopeném zahradou dostatek místa 

pro všechny „družináře“.  

Se začátkem letošního školního roku jsme zavedli pokrokovou novinku – 

elektronickou třídní knihu. Ta nám sice občas tropí neplechu, ale celkově usnadňuje práci. 

V posledním čtvrtletí jsme spustili také provoz elektronické žákovské knížky. Na její využití 

si zvykají nejen učitelé, ale i žáci a jejich rodiče. 

Pro naši školu byla zásadní letošní návštěva z České školní inspekce. Celý první 

listopadový týden jsme vyučovali pod drobnohledem pěti inspektorek, což bylo velmi 

náročné. Pochvalu jsme dostali za spolupráci s místními organizacemi a hlavně se Spolkem 

rodičů. 

Od února využíváme finančních prostředků získaných ze „Šablon“ – ve škole pracuje 

školní asistentka, učitelé absolvují kurzy DVPP (včetně kurzu pro logopedickou asistentku 

v MŠ), pro žáky byl otevřen kroužek doučování. Projekt bude trvat 2 roky, další aktivity jsou 

už naplánované. 

Díky příspěvkům od zřizovatele mohou naši žáci i děti z mateřské školy poznávat 

blízké okolí, letos proběhl již druhý ročník takových výletů a je jistě dobře, že děti poznávají 

krásy i zajímavosti v okolí svého bydliště. Město také hradí dětem vstupenky do divadla – 



všechny třídy zhlédly různá divadelní představení. Většina žáků byla v táborském divadle 

poprvé. 

Další výjimečná událost proběhla v březnu  - zavítala k nám známá autorka knih pro 

děti Lucie Seifertová. Prvostupňoví s ní během kreativní dílny vytvářeli leporela o Karlu IV.  

 

 

 

Po zápisu do 1. třídy probíhá pro budoucí školáky 

každý pátek tzv. Školička. Děti se při ní setkávají se svou 

budoucí paní učitelkou, blíže se seznamují se školním 

prostředím a procvičují si „školácké“ dovednosti.  

Doslova šok – a to velmi příjemný – nám 

způsobilo 2. místo v soutěži školních webů. Zapojili jsme 

se do ní poprvé a na vylepšení webových stránek jsme 

pracovali několik měsíců. Výsledek však stojí za námahu 

a už teď víme, že se přihlásíme i do dalšího ročníku.  

Poděkování za celoroční práci patří všem, kdo se 

podíleli na zdárném chodu školy: učitelky a (jediný) 

učitel, vychovatelky, asistentky, kuchařky, uklízečky, 

školník, účetní, správce počítačové sítě, správce 

webových stránek, ale také žáci, bez kterých by škola 

nebyla školou. 

A jak to bude v příštím školním roce? Těšíme se 

nejen na 22 nových prvňáčků, ale i na všechny ostatní 

děti a žáky, na nové zážitky, poznatky, události, akce…zkrátka na celý nový školní rok 

2017/2018. Ale buďme upřímní: ještě více nás lákají prosluněné, volné, báječné LETNÍ 

PRÁZDNINY! Ať se vydaří! 

 

Jitka Šebková 

 

 



 

Řešení hádanek z minulého čísla: kočka, pes, beránek, slepička, páv, hříbě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkolenka:  Ola, len, kolo, koleno, poleno, dole, pole … 

 

Pohádka: Sněhurka a sedm trpaslíků;  Malá čarodějnice; Saxana a Lexikon kouzel; Pták 

Ohnivák a liška Ryška; Byl jednou jeden král 

 

Křemílek a Vochomůrka; Štaflík a Špagetka; Abraxas a malá čarodějnice; Kubula a Kuba 

Kubikula; Rumcajs a Cipísek; Maková panenka a motýl Emanuel; Káťa  Škubánek; Edudant a 

Francimor; Ája a Škubánek; Bob a Bobek 

 

 

Pyšná princezna se jmenovala Krasomila. 

Princezna se zlatou hvězdou na čele se jmenovala  Lada. 

Byl jednou jeden král – princezna  Maruška.
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Práce žáků 1. třídy 

 

 

 

 

přejí tvůrci časopisu 


