
 



4.9. 2015 Den s myslivci 

Na začátek školního roku jsme společně 
s Mysliveckým sdružením Ovčáry připravili pro 
děti z mateřské i základní školy Den s myslivci. 
Počasí nám přálo, a tak jsme mohli hned ráno 
vyrazit směrem k lesu v chatové oblasti Mlýnek, 
kde paní učitelky a myslivci připravili pro děti 

bohatý 
program. Děti 
se zúčastnily 
lesního 
závodu, kde 
musely ukázat 
nejen rychlost, 
ale i znalosti a 
důvtip při 
plnění 
jednotlivých 

úkolů. Nejlepší závodníci byli odměněni srnčími 
parůžky. Po závodech následovalo hledání 
sladkého pokladu.  Myslivci nám připravili 
stanoviště s terči, kde si všechny děti mohly 
vyzkoušet střelbu ze vzduchovky. Plno bylo také 
u opékání buřtíků, protože všem moc chutnaly a 
děti si je mohly samy opéct. Ještě před návratem 
do školy nás myslivci pozvali do chaty, kde nám 
ukázali vycpaniny některých lesních zvířat a ke 
každému živočichovi přidali nějakou zajímavost. 
Děkujeme myslivcům za spolupráci. 

- Jana Bašistová - 

 

26.9. Evropský den jazyků 
V pátek 26. 9. byl ve škole Den 
jazyků. Přinášeli jsme slovníky 
různých jazyků, třeba ruský, 
anglický, německý a další. Na 
interaktivní tabuli jsme se 
dozvěděli další informace o historii 

lidské řeči a vzniku jazyků. Zhlédli jsme ukázky 
z filmu Oheň o životě v pravěku a o tom, jak se 
lidé dorozumívali. Potom jsme se koukali na 
slovenskou, ruskou a na polskou kreslenou 
pohádku a pokoušeli jsme se jim porozumět. 
Nakonec jsme si zasoutěžili v družstvech. Měli 
jsme za úkol na papíře připojovat názvy států 
k vlajkám, doplnit ke státům názvy hlavních měst 
a jako další úkol jsme každý v družstvu řešili 
křížovku s tajenkou. V tajence jsme slovenská 

slova překládali do češtiny. Nakonec jsme 
přiřazovali kartičky s názvy států ke světadílům. 

Za odměnu jsme dostali sladkosti. 

 

 

 

- Viktorie 
Slavíková – 

 

8.10. Přírodovědná soutěž v Kolíně  

                           

Na přírodovědnou soutěž jsme se poctivě 
připravovali. Soutěžit na 2. ZŠ do Kolína odjela 
dvě tříčlenná družstva.  Soutěž byla rozdělena na 
tři části: laboratorní úkol (práce s mikroskopem), 
vědomostní test a praktický poznávací úkol.  
V laboratorním úkolu jsme měli zakreslit přední a 
zadní nohu a tykadlo cvrčka. Obě naše družstva 
dostala nejvyšší počet bodů. Po ukončení 
laboratorního úkolu jsme šli do třídy a vzali si 
kartičku k vědomostnímu testu. Při testu jsme 
běhali na různá stanoviště z prvního do druhého 
patra a zapisovali odpovědi na otázky. Poznávací 
úkol byl lehký až na to, že nebylo možné poznat 
lasici od kuny. Když jsme byli hotoví, mohli jsme 
si uplést náramek z gumiček. Potom přišlo 
vyhlášení výsledků. Družstvo, ve kterém byli 
Šimon Šmíd, Klárka Machová a Lubomír Fejt 
skončilo na 3. místě. Každý z družstva obdržel 
velkou krabici s chemickou laboratoří a gumičky 
Loom bands. Družstvo, kde soutěžily Viktorie 
Slavíková, Karolína Svobodová a Barbora 
Masopustová se umístilo na 4. místě. Dostaly Bio 
hodiny a gumičky Loom bands. Protože se 
soutěže zúčastnilo 21 týmů, tak si myslím, že 
naše umístění bylo skvělé.                
 - Barbora Masopustová - 



21.10. Divadlo Kolín  

Poslední trik 
Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to trik! 
Divadelní představení, které je poctou světu 
kouzel, filmu a imaginace jsme zhlédli v divadle 
v Kolíně a přijelo nás tam pobavit 
královehradecké divadlo Drak. 
 

 
 

24.10. Den se strašidly  

a Podzimní Dýňování 
Přešel rok a je tu zase Den se strašidly. 
Paní učitelka byla přestrojená za ducha a 
přivítala nás tím, že vyhlásila vítěze soutěže 
Podzimní dýňování . Všechny dýně se moc 
povedly. 
Potom jsme si 
zatančili 
v maskách, 
závodili jsme 
třeba 
v disciplíně, 
kde jsme měli 
vytvořit co nejdelšího hada z novin. Také jsme 
přivítali kouzelníka z naší školy, Jana 
Radoňského, který nám ukázal pár zajímavých a 
vtipných kouzel. Ještě jsme si zahráli Škatulata, 
škatulata, hýbejte se, lovili sladkosti a luštili 
strašidelné hádanky.  Nakonec si každý vytáhl 
z tašky malou odměnu - obal na CD a DVD.  

- Martin Maláček – 

Proč právě dýně?  

legenda  

 

     
Halloweenská tradice se díky přistěhovalcům z 
Irska dostala kolem poloviny 19. století do 
Ameriky. Irové vyřezávali děsivé obličeje do 
vydlabané řepy, tu dávali posledního října se 
zapálenou svíčkou do oken, což mělo od domu 
vyhnat duše zemřelých. V Americe tuříny nebyly 
vždy dostupné, proto se místo nich používaly 
dýně. Dýně jack-o'-lantern od té doby patří k 
Halloweenu a existuje o ní mnoho legend. Jedna 
z oblíbených je o irském darmošlapovi Jackovi. 
Jack byl na Halloween opilý tak, že jeho duše 
začala pomalu opouštět jeho tělo. Ďábel spatřil 
svou příležitost a přišel si pro něj okamžitě na 
zem. Jack byl zoufalý, chtěl se vyhnout svému 
osudu, prosil ďábla, aby mu povolil ještě poslední 
drink. Ďábel souhlasil, ale řekl Jackovi, ať si 
zaplatí své pití sám, protože on peníze nemá. Ale 
Jack tvrdil, že peníze nemá. Zeptal se proto 
ďábla, jestli by se na těch 6 pencí nepřeměnil, 
Jack by zaplatil a ďábel by se pak přeměnil 
zpátky. Po zvážení se ďábel rozhodl, že Jackovo 
přání je rozumné, a změnil se na šest pencí. Jack 
okamžitě popadl minci a dal ji do své peněženky. 
Ďábel byl uvězněn, začal prosit a pak hrozit. 
Nakonec se dohodli, že Jack ďábla pustí, když 
slíbí, že mu dá ještě rok volnosti. Tak se i stalo. 
Netrvalo dlouho a Jack se vrátil do starých kolejí 
a opět podlehl alkoholu.  Další Svátek všech 
svatých se Ďábel objevil a přišel si opět pro 
Jackovu duši. Jack přemýšlel jak znovu podvést 
ďábla a uchránit svou duši. Navrhl ďáblovi, že si 
může vzít jedno z lahodných jablek visících na 
blízké jabloni. Ďábel ale na jablka nedosáhl, 
proto mu Jack nabídl, aby mu vlezl na ramena a 
pro jablko se natáhl. Jakmile byl Ďábel na 
stromě, vytáhl Jack z kapsy nůž a vyřezal do 
kmene kříž. Ďábel proto nemohl slézt ze stromu. 
Rozzuřený a zoufalý nabídl Jackovi dalších deset 
let, když ho pustí ze stromu. Ale Jack trval na 
tom, že už si ďábel pro něj nesmí nikdy znovu 
přijít a on tak bude svobodný. Ďábel nakonec 
rozzuřeně souhlasil. Jackův život se poté opět 
vrátil do starých kolejí, ale před dalším 
Halloweenem Jackovo tělo alkoholu podlehlo a 
Jack zemřel. Od brány nebes byl pro podlost v 



životě odehnán, ale i Ďábel ho odmítl od brány 
pekelné, protože mu přislíbil, že už pro něj nikdy 
více nepřijde a ať se vrátí, odkud přišel. Na 
pomoc dostal Jack od Ďábla žhavou hroudu uhlí, 
která jej měla provázet jeho cestou. Jack ji vložil 
do vydlabané dýně a od té doby mu svítila na 
jeho věčném putování. Lidé proto dávají dýně na 
okna a římsy, protože věří, že Jack vezme světlo a 
ochrání je před kýmkoli. 
- Barbora Masopustová – 

6.11. Toaleta není odpadkový koš 

Ve čtvrtek 6.11.  k nám přijeli lektoři z Vodosu, aby 
nám vysvětlili, jak složitá je práce čističky a jak 
hodně ničíme vodu tím, že do ní házíme to, co tam 
nepatří. Řekli nám o tom, že oleje, léky, zbytky jídla 
nebo látky nemáme házet do záchodu, dřezu nebo 
umyvadla. Je to proto, že by se nám mohla ucpat 
kanalizace nebo by to mohly sníst krysy či potkani a 
začali by se ještě více množit. Léky, které vyhodíme 
do WC, by mohly zabít potřebné broučky, kteří žijí 
v čističce, požírají malé nečistoty a pomáhají čistit 
vodu. Když se ucpe čerpadlo, musí tam vlézt člověk, 
který to čerpadlo vyndá, očistí a opraví. Nikdo z nás 

by takovou práci nechtěl dělat, ale pořád děláme, 
co bychom neměli. 

-  Barbora Masopustová – 

 

 

11.11. Zdravá pětka  
Dne 11.11 k nám do školy přijela lektorka a učila 

nás o zdravé výživě. Bylo to 
hodně poučné. Říkala, že 
nemáme jíst mastná a sladká 
jídla, protože se po tom nejvíce 
tloustne, ale samozřejmě, když 

si občas nějaký dortík dáme, tak to neuškodí. 
Nejvíce máme jíst zeleninu, ovoce, celozrnné 
pečivo, těstoviny, luštěniny atd. Také jsme si 
prohlédli potravinovou pyramidu. Paní lektorka 

nám půjčila domečky, kam jsme házeli pětky, 
které jsme získali z dobře uhádnutých otázek. 
Pětky jsme si potom spočítali. A to bylo vše, co se 
tento den odehrálo. 

-  Lukáš Nouzák - 

 

21.11 Čistička Ovčáry 

Po návštěvě lektorů z Vodosu jsme se s paní 
ředitelkou vypravili podívat na čističku  
v Ovčárech. Byl tam s námi pan Rosecký, který 
nám vysvětlil, jak čistička funguje.  
Také nám řekl, že se lidé 
chovají nezodpovědně, a že 
do kanalizace hází věcí, 
které tam nepatří: hadry, 
kapesníky nebo staré léky a 
neuvědomují si, že septik 
není odpadkový koš. Pan 
Rosecký nám také ukázal, 
jak je složité obstarat 
čističku tak, aby dobře 
fungovala. 

 
- Martin Maláček – 

 

 

Vánoce ve škole 
Od listopadu nás každý rok čeká spousta práce, 
protože se začínáme připravovat na Vánoce. 
Musíme natrénovat pásmo na vystoupení 
k rozsvěcení stromu v obci, na koncert v kostele 
a také na vystoupení pro zaměstnance ve firmě 
Yusen , která zajišťuje materiál pro výrobu 



automobilů v TPCA. Samozřejmě je třeba vyrobit 
vánoční dekorace pro výzdobu tříd a školy, a také 
dárečky pro rodiče nebo nějakou tu ozdobičku či 

dekoraci, 
kterou si děti 
odnesou 
domů. Na 
zahájení 
Adventu si za 
zpěvu koled 
rozsvítíme 
stromeček 
ve škole. Na 

rozsvícení stromečku se sejde úplně celá škola. 
Také je nás při zpěvu koled pořádně slyšet. Po 
celé budově je cítit sváteční atmosféra. Znějí 
koledy, chodby i třídy jsou svátečně vyzdobené, 
povídáme si o národních vánočních zvycích a 
tradicích, ale také o historii Vánoc nebo Vánocích 
ve světě. V angličtině zpíváme a posloucháme 
anglické koledy, hrajeme různé vánoční hry a 
učíme se o tradicích v anglicky mluvících zemích. 
Prostě Vánoc je plná škola. Velmi oblíbenou částí 
předvánočního dění ve škole je ochutnávka 
vánočního cukroví, které si dětí přinesou z 
domova. Mlsání krásně vonícího cukroví mají 
všichni rádi. Letos 
jsme si 
předvánoční čas 
ještě zpestřili 
návštěvou 
cirkusového 
představení ve 
Vigvamu 
v Němčicích, kde také nechybělo vánoční cukroví 
a šálek dobrého čaje.  
O vánočních prázdninách si konečně všichni 
oddychneme a odpočineme, abychom se vrátili 
svěží do nového roku. 

 
- Jana Bašistová – 

   

 

 

 

23.1. Dopravní výchova 

První dopravní výchovu nám lektorka na 
iterativní tabuli 
vysvětlovala, co má 
chodec dělat na silnici, 
chodníku a na přechodu 
pro chodce. Druhou 
dopravní výchovu jsme 
měli testy. Nejdříve ve 
dvojicích. Ten kdo to měl 
bez chyb a dostal odrazky 
na kolo. Pak byl velký test. 
Bylo v něm 20 otázek. A ten kdo to zvládl, dostal 
odrazky. Paní lektorka řekla, že se uvidíme na 
dopravním hřišti. Tam si dáme zas test, za který 
dostaneme řidičský průkaz na kolo. 
- Daniela Bourková – 

27.1. Ornita – Desatero sov 

Dne 27. 1. 2015 u nás byla společnost Ornita, 
která s sebou přivezla několik druhů sov. 
Desatero sov se to jmenovalo proto, že jsme si 
povídali o deseti sovách, které žijí v Česku, ale 
povídali jsme si i o dvou, které sem přilétají 
z jiných zemí, když nemají dostatek potravy. 
Sovy, které nám na ukázku přivezli: sova pálená, 
sovice sněžná, výr velký, puštík obecný, kalous 
ušatý a kulíšek nejmenší. Mohli jsme si sovičky 
pohladit po krásně jemném peří. Nad hlavy nám 
přeletěl puštík obecný, abychom uvěřili, že sovy 
lítají úplně neslyšně. Dozvěděli jsme se mnoho 
užitečných informací o ptácích, kteří žijí v našich 
lesích nebo v blízkosti našich domovů. 

- Viktorie Slavíková – 
 

 

 



 

 

 

 

Zac Efron  
Je to herec, zpěvák, model, tanečník 
Věk:27 
Narození: 18. 10. 1987, Kalifornie, USA 

 

 

Vanessa Hudgens 
Je to herečka, zpěvačka, tanečnice 
Věk:25 
Narození:14.12.1988, Kalifornie, USA 
 

Zac Efron je americký herec, zpěvák a tanečník. Začal hrát profesionálně v roce 2000, stal se známý 

pro mladé publikum díky své roli v High School Musical (Muzikál ze střední), hrál také v seriálu 
Summerland, a v roce 2007 broadwayského muzikálu Hair Spray. Dále hrál ve filmech Znovu 17, Me 

and Orson Welles. Zaujal mně, když hrál, tančil a zpíval v High School Musical 1., 2., 3. a doufám, že 
vyjde i High School Musical 4.  
V muzikálu High School Musical se mi také ve své roli líbila Vanesa Hudgens, která hrála Gabrielu  
Montez a hrála a tančila se Zacem Efronem. Na tom filu se mi líbilo, že to bylo hodně romantické. 
A takhle vypadají Vanesa Hudgens se Zacem Efronem.      
 – Lukáš Nouzák - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osobnosti.cz/vanessa-anne-hudgens.php
http://narozeniny.osobnosti.cz/14.prosince
http://narozeniny.osobnosti.cz/14.prosince


 

 

 

 Farář se ptá Pepíčka: „modlíte se před jídlem?“ 

Pepíček odpoví: „Jenom když houby sbírá tatínek.“  

 

 Přijde Pepíček k žábě. Žába řekne: „Polib mě a něco dostaneš.“ 

Pepíček žábu políbí a žába kvákne: „Dostaneš ekzém!“ 

 

 Před školou stojí Pepíček a brečí. Přijde k němu učitelka a ptá se, proč brečí. „Protože před 
chvílí šel do školy pan ředitel, upadl na naší klouzačce a zlomil si nohu."  „No tak nebreč, on 
se brzo uzdraví."  „Já vím, ale všichni kluci ze třídy to viděli, jenom já ne.“    

 
 Tatínek nabourá a jeho syn doma říká mamince: „Mami, mám ti říct, co tatínek po té 

bouračce říkal?“  „Tak dobře“ odpoví maminka. 
„A mám vynechat všechna sprostá slova?“     „Ano, vynech.“ odpoví maminka. 
„Tak v tom případě neříkal vůbec nic.“ 
 

Vybrali: Daniel Bartl, Eliška Podhorová, Berenika F. Novotná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbora Masopustová -                    Tajenka: pohádková postava  

 

čarodějnice jí nosí na rameni

anglicky netopýr b

anglicky koště o

staví si pavučinu

anglicky sladkosti a

rok má dvanáct … ě

v pohádce jí děti loupaly perníček

anglicky kost b

čarodějnice anglicky c

nosí bílý plášť

létající noční živočich



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Martin Černoch  -                    Tajenka: Země, kde žil hrabě Drákula  
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anglicky duch

anglicky barvy

stavba pro krále

řeka v Africe

citoslovce hada

stvoření, které žije ve vodě

řeka, která teče Prahou

nejdelší řeka Česka

známý Český spisovatel

opak dne

dvě nejlidnatější země

planeta, na které žijeme


