
 



Ú vodní  slovo 

Milí čtenáři, 

v každé škole je měsíc červen jedním z nejhektičtějších měsíců. U nás to není jinak. 

Snažíme se na poslední chvíli vylepšit známky, jezdíme na výlety, sportujeme, více si 

hrajeme a povídáme. Loučíme se s páťáky a jsme trochu rozlítostnění a melancholičtí.  

Jednou nohou už jsme na prázdninách, a tak je toto červnové číslo šité velmi horkou 

jehlou. Děti už jsou znavené a vypáčit z nich nějaký materiál do časopisu je úkol téměř 

nadlidský.  

Nakonec se nám přece jen podařilo dát dohromady solidní číslo. V anketě se dozvíte, 

jaké je oblíbené jídlo našich dětí a zaměstnanců, přečtete si reportáže z našich výletů 

a v rozhovoru s panem ředitelem Hynkem Vohoskou můžete nahlédnout třeba do 

jeho cestovatelských plánů. Nechybí aktivity pro nejmenší, Star wars okénko a další 

pokračování Endermannova příběhu.  

Děkujeme vám za přízeň v tomto školním roce a děkujeme také všem žákům pátého 

ročníku, pro které je toto číslo číslem posledním. Hezké prázdniny a v září (v trochu 

novém složení) na shledanou.   

 

Marta Veselá Jirousová 

  



Anketa

Jaké je vaše oblíbené jídlo a pití? 

Adam 

 bramborová kaše s řízkem 

 Fanta 

Vojta 

 rýže s kuřecím masem 

 coca cola 

Anežka 

 palačinky, bramboráky 

 kofola, žlutá limonáda 

Klárka 

 kuře s rýží, palačinky 

 kofola 

Jáchym 

 řízek 

 čaj 

Ondra 

 špagety s cukrem a kakaem 

 kofola 

Zdenička 

 rajská polévka, řízek 

 malinová limonáda 

Lucka 

 palačinky 

 dobrý sirup do mléka banán 

Kryštof 

 rajskou, kuřecí řízek, buchtičky 

s krémem 

Víťa 

 buchtičky s krémem 

 jablečný mošt, pomerančoví džus 

 

Martin 

 buchtičky s krémem, langoše, 

omelety, lívance, žemlovka 

 kofola, fanta, zero 

Tereza 

 Špagety s omáčkou a kečupem 

 jablečný mošt 

Matěj 

 prasečí řízek s pečenými brambory 

 coca cola 

Vašek 

Segedínský guláš s knedlíkem a druhé je 

kuřecí řízek. Tady ve škole ještě čevabčiči. 

Mám rád taky jahody a třešně. Na pití top 

topic.  

Dominik 

 kuře na paprice 

 džus černý rybíz 

Martina 

 buchtičky s krémem 

 džus 

Bořek 

 suši 

 nestýčko 

Saša 

 smažák s hranolkama a tatarkou 

nebo kuřecí řízek s bramborem a 

tatarkou  

 čaj a voda 



Hanka Kubelková 
Mám ráda švestkové knedlíky, kterým se u nás 

říká varhule. Na pití zázvorový tonik a dobrou 

kávu.  

Marta Veselá Jirousová 
Mám ráda italská jídla, třeba pizzu nebo 

lasagne, nejraději těstoviny s nějakou dobrou 

omáčkou, třeba špenátovou, ale nikdy ne 

nasladko. Miluju tobleronku a nutellu na 

lžičce. Na pití espresso, černý čaj, colu, 

točenou limonádu nebo vinný střik. 

Eliška Leitkepová 
 kuřecí na kari 

 kofola 

Martina Kotrbová 
Většinou to není nic zdravého - kačenka, zelí a 

domácí bramborový knedlík. A vždycky 

pořádně omastit. Když je dobrá šťáva z masa, 

dokážu ji dojíst i s chlebem. Upřednostňuji 

sýry před šunkou a salámy. Ovoce a zeleninu 

po celý den, je mi jedno, co to je. Piji raději čaj 

než vodu, poslední dobou častěji bylinkové. 

V restauraci si dávám zázvorový tonik.  

Hynek Vohoska 
 guláš, salát caesar, chilli con carne, 

pizza margherita 

 nealko: tonic, coca cola; alko: Plzeň, 

rum Zacappa, teplé nápoje: káva, 

nejlépe espresso 

 (vch, mvj) 

DRAXMOOR 
Jeli jsme do westernového městečka, ale cestou jsme se zastavili na strašidelném hradě 

DraXmoor. 

Byla tam celkem přísná paní a byl tam 

pravý duch. Prvně jsme šli do muzea, 

potom do kina, kde jako kamera byla obří 

kamenná hlava, která (když čarodějnice 

na plátně mluvila), tak hlava taky mluvila. 

Potom jsme měli jít dál. Rozřadili nás do 

třech skupin, podle toho, jak se kdo bál. 

V první skupině byly děti, které se bály 

nejvíc. Chtěl jsem jít s první skupinou. 

Pan učitel měl v první skupině ještě dvě 

místa, tak jsem se zeptal: „Můžu taky jít?“  

Ve tmě na nás čekal chlap s hrkačkou a také chlap, který vypadal jako darth vader. Držel 

světelný meč, který pověsil na strop. Viděli jsme i rakev, ze které vycházel kostlivec. Děti 

vystrašil i výtah, který se zasekával, a ozývaly se v něm strašidelné zvuky. Ještěže jsem 

neviděl ty dva živé duchy. Na dvoře jsme si potom prohlédli sochy zvířat a dva strašidelné 

domky. Nejhezčí tam byl krokodýl a aligátor.  

V DraXmooru bylo dost propracované strašení a byla to nejstrašidelnější věc světa.           (ds) 



Cyklovy let do Stare  Ř í s e 

Paní učitelka Marta Veselá Jirousová nás pozvala na její přírodní zahradu do Staré Říše. 

Ráno 8. června jsme se sešli před školou. Jeli jsme úplně všichni, dokonce i paní Kubelková a 

paní učitelka Leitkepová. Jeli  jsme přes Nevcehli a přes Nepomuky, lesními cestami směrem 

na Starou Říši. Přestože to byly klidné cesty, občas kolem nás projelo auto. Zakřičeli jsme na 

Jáchyma: „Pozor, jede auto!“  A Jáchym zahučel do struhy. Naštěstí se mu nic nestalo.  

Po cestě jsme viděli také zajíce, 

srnky a hrníčky na plotě 

v Nepomukách.  

Po příjezdu na zahradu jsme si 

chvíli hráli na houpačkách, slack 

line, v poustevně a poté pro nás 

měla paní učitelka připravenou 

poznávačku květin a další aktivity. 

Pracovali jsme ve skupinách, 

vyhrála skupina Dominika a Karla.  

Po soutěži jsme si asi půl hodiny hráli na schovku a učitelé si dali kafe. Ve12.30 jsme se 

vypravili zpátky do školy. Když jsme vyjeli ze Staré Říše, tak tam byly dva kopce, o kterých 

jsme si mysleli, že budou mnohem strmější. Naštěstí nebyly. Bylo už tepleji a cesta rychle 

uběhla. Připadala nám kratší.  

Ve 3 hodiny odpoledne jsme dorazili zpátky ke škole a mohli jsme jít domů.  

 (vch) 

Najdi 
deset 
rozdí lů  

 

 

 

(ms, sch) 



Řozhovor s panem r editelem Hynkem 
Vohoskoů 

 

Kolik je vám let?  

V září mi bude 38. 

Kam byste se chtěl podívat?  

Sice celý rok jezdím po ČR, ale znám jenom 

kulturáky a náměstí, tak bych se chtěl podívat 

do lednicko-valtického areálu a na Vsetínsko, 

protože tam mám kamarády z vysoké školy.  

Opravdu hodně bych chtěl podniknout cestu po 

jižním pobřeží Francie, kterou jsem podnikl 

naposledy v roce 2009. Cestovali jsme z Itálie 

přes Pisu, Janov až po Marseille. Také bych se 

chtěl podívat do nějaké severské země, třeba 

do Norska. 

Kolik let učíte? 

Učím od roku 2003, tedy zhruba 15 let. Vlastně víc, protože jsem začal učit 1. února 2003. 

Jaká je vaše oblíbená knížka? 

Odpovědět na tuhle otázku je složité, protože oblíbených knížek mám víc. Když jsem byl 

malý, měl jsem rád knížku Bylo nás pět, později na střední škole jsem začal číst víc. Tehdy 

jsem si přečetl knížku od Roberta Fulghuma, knížku jsem si vybral podle názvu. Jmenuje se 

Už hořela, když jsem si do ní lehal. Časem jsem si od něj přečetl knížek víc. Později jsem měl 

oblíbenou knihu Král Krysa. Knížka vypráví o poměrech v zajateckém táboře za 2. sv. války. 

Ten zajatecký tábor byl japonský. Vypráví o osudech zajatých anglických a amerických 

vojáků. Pak jsem strašně rád četl knihu od Dana Browna Šifra mistra Leonarda. Tu jsem 

přečetl za jeden den. Knížka, kterou jsem četl vícekrát, je i Sněhulák od norského autora 

detektivek Jo Nesbø. 

Kolik knížek jste přečetl? 

Na to je těžké odpovědět. Kdybychom byli u nás doma, odpověděl bych na to líp. Mám 

čtenářský deník, který jsem si dřív psal. Nedokážu říct. Určitě sto, ale přesně to nevím.  



Kam se chystáte na dovolenou?  

Doufám, že se letos pojedeme někam podívat. Chtěl bych k moři, tam se ale letos 

nedostaneme. Myslím si, že na několik dní pojedeme po ČR a to právě Lednice, Valtice. 

Budeme muset navštívit zámek Hluboká a naše kamarády v Českých Budějovicích.  

Jaké ročné období máte nejraději? 

Nejraději mám léto, když je hodně teplo, třeba víc než 30 stupňů. Mám rád slunce. 

Jaká počasí máte nejraději? 

Mám rád takové počasí, jaké je u moře, čili teplo, od moře vítr, teplo i večer a v noci. K životu 

nepotřebuju déšť a sníh. Nesnáším podzim a zimu.  

Čím jste chtěl být, když jste byl malý? 

Nikdy jsme se na to rodičů neptal. Možná jsem chtěl byt kosmonaut, řidič formule nebo 

popelář, sportovec, ale rodiče říkali, že jsem si odmalička hrál na školu a drezůroval jsem 

svého mladšího bratra. Asi jsem tedy chtěl být odmalička učitel.  Že jsem začal studovat 

pedagogickou fakultu, byla náhoda a že jsem začal v průběhu studia učit, byla vlastně taky 

náhoda. Asi jsem se tedy měl stát učitelem.  

Máte nějaký sen, který byste chtěl uskutečnit? 

Chtěl bych si koupit dům někde u moře. Někde, kde je hodně teplo. V zimě bych tam žil.  

(vch, mvj) 

Najdes  cestů z blůdis te ? 

 

 

 

 

 

 

 

(mc) 



Star wars oke nko - Alderaan 

 (kh) 



Tradic ní  anketa nas í  s koly 

Ve čtvrtek 14. června jsme se sešli s dětmi i rodiči na společné školní akci. Pasovali jsme 

prvňáčky na čtenáře, přečetli si ukázky z tvůrčího psaní, rozdali pochvalné listy a především 

jsme se rozloučili s našimi páťáky. Ti symbolicky předali štafetové kolíky budoucím 

prvňáčkům. Seznámili jsme se také s novou žákyní, která bude od příštího roku navštěvovat 

čtvrtý ročník.  

V naší tradiční anketě 

hlasovali žáci, učitelé i 

ostatní zaměstnanci 

školy. Výsledky byly 

v některých 

kategoriích velmi 

těsné, jinde 

jednoznačné. Všem 

vítězům gratulujeme 

a ostatním dětem 

vzkazujeme: je to 

jenom anketa, nic si 

z toho nedělejte.  

Výsledky: 

 největší jedlík – Václav Chalačev 

 nejkamarádštější spolužák – Kryštof Poukar 

 nejkamarádštější spolužačka – Martina Stallerová a Lucie Šindelářová 

 největší fešák – Vítek Chalačev 

 největší fešanda – Tereza Soukupová 

 největší vtipálek – Karel Hirš 

Pochvalné listy byly uděleny Klárce Poukarové, Zdeničce Chalupové, Václavu Chalačevovi, 

Martině Stallerové a Karlu Hiršovi. Gratulujeme!  

(mvj) 

 

Matka povídá malému synkovi: „Jez špenát, 

                                                  chlapče, budeš velký a hezký.“ 

                                             „Mami, a proč ty jsi nejedla špenát?“ 



Soůte z  z kve tnove  Bůbliny 

 
Soutěž se ruší, protože se nám rozbila sklenice.  
 
Zlí jazykové tvrdí, že tuto nehodu způsobil nejmenovaný 
člen naší redakce. Tuto zprávu musíme dementovat. 
Vyšetřování pokračuje.  
 
Děkujeme za pochopení.  

(bp) 

  

Spoj a vybarvi 
 

  



Den Zeme  

Den Země je oblíbený den nejen našich 

žáků ale i učitelů. Letos se přidala i paní 

učitelka Marta Veselá Jirousová, která 

měla stanoviště „poetický čtverec“. Když 

si někdo do poetického čtverce sednul, 

měl za úkol napsat článek o přírodě, nebo 

se nechat čtvercem volně inspirovat. 

Nejprve tam skoro nikdo nešel, ale potom 

tam nebylo skoro ani místo.  

Pak tam byly ostatní stanoviště, například 

rýžování zlata nebo paní učitelka Kotrbová 

měla stánek s usušenými bylinkami. Jinak 

se všichni dobře bavili, pan učitel Hynek 

Vohoska tam měl taky své dvě dcery. 

Starší se jmenuje Barunka a mladší se 

jmenuje Magdalenka.  

Vy to možná nevíte, 

ale na Den Země se 

k nám přijely podívat i 

ostatní školy třeba z 

Krahulčí, Mrákotína, 

Dlouhé Brtnice a 

Pavlova. Z Pavlova 

přijeli na kolech. Byly 

tam také moje dvě 

nejoblíbenější hry - 

kroket a petang. 

Kroket se hraje tak že máte rozmístěné branky a pálkou se trefujete do míčku a 

míček musí projet brankami. Těším se na další Den Země a doufám, že vy také.     

(ts) 



To nejleps í  z poeticke ho c tverce 

1. června na Dni Země jsme provozovali „poetický čtverec“. Ty nejlepší texty, které ve 
čtvercích vznikly, si můžete přečíst zde. Otiskujeme i pozoruhodné obrázky.  

Lucie Šindelářová, ZŠ Urbanov 

Nechci bonbón, ale psát 

nechci jiný komponát.  

 

*** 

Brouček spí v trávě dál, 

 já spím v trávě dál 

Můj poetický čtverec dál 

náš poetický čtverec dál 

Karolína Vašková, ZŠ Pavlov 

Dům hrůzy 

Vycházení ze školy 

„Katy, pozor!“ vykřikl George, když viděl, jak je 

před ní neznámý pes.  

„Na co? Na ty děti, co jsou na tom pískovišti?“ řekla a zasmála se. Však poté, co spatřila 

cizího psa, ji humor přešel. Její dřívější krásně šťastný úsměv se změnil na vystrašený a 

smutný výraz.  

„Co když nám něco udělá?“ řekla tiše Katy. A taky, že měla pravdu. Pes se znenadání rozběhl 

proti Katy a Georgovi.  

„Uteč!“ vykřikl George a chytl ji v útěku za ruku. 

Viděli, že pes je mnohem rychlejší než oni. Měli 

obrovské štěstí, že narazili na osamocený dům, 

do kterého se ihned schovali. 

George a Katy byli moc unavení na to, aby si to 

tu prohlédli, takže na místě usnuli. Když se 

probudili, všimli si, že jsou na jiném místě a 

naproti nim byla taková blonďatá, realisticky 

vypadající panenka. Pro jistotu mrkli a štípli se, 

aby se ujistili, že se jim to nezdá. Místo toho, aby panenka zmizela, tak se přiblížila. „Měli by 



jsme jít pryč, je tu nuda,“ řekl George s viditelným strachem. „Ty se bojíš, co?“ zasmála se 

Katy, i když také toužila vrátit se domů. „Neříkej mi, že se taky nechceš vrátit domů…“ 

vykoktal George, když viděl smějícího se klauna s tou blonďatou panenkou.  

Pokračování příště… 

Bláznivý svět 
Písek v poušti 

listí v houští 

to všechno zde je. 

Ryba běží  

poušť je svěží 

to se zde děje.  

Markéta Kadlecová, 

Stranná 

Na pasece u lesa 

zatančila komtesa 

sůkně se jí vlnila 

hajného tím vnadila. 

 

Na pasece u lesa 

stál hajný a komtesa, 

ruce se jim spojily, 

srnky tomu fandily.  

Kateřina Šimková, ZŠ Pavlov 

Písek 
Písek září 

písek svítí 

písek žlutý 

odstín má 

 

Kdo je slepý 

tak je slepý 

písek každý 

zná 

Co dělá volný čas 
Volný čas si s tebou hraje 

je ti hezky, je ti hej 

co je pravda, to je pravda 

zábavu si užívej 



Hřbitov 
Na hřbitově smutek září 

máma doma smutně vaří 

táta smutně opravuje 

a já plavu podle Dyje 

Proč? Jedu na hřbitov 

 

Urbanov 
Urbanov, Urbanov 

je můj skoro domov 

Mám tady babičku 

dědu i Haničku 

 

Karel Hirš, ZŠ Urbanov 

Dnes Den Země ůž je 

poetický čtverec tů též je 

geopark zde naleznete 

nejrůznější sporty si zahrajete 

Opeč si i bůřt 

hlavně ale nekůř 

Občerstvení dát si můžeš 

vlastním nožem párek neřež 

Informace na plotě visí 

snad neůletí 

Elena Nechvátalová, ZŠ Pavlov 

Horor Granny babička 

to je ale matička 

otevírá dveře 

vleze i do keře 

Vybírá si cestu  

sem a tam  

a hned tě mám 

Pět dní na to mám 

ale já nezklamám 

 

Ona je blázen! 

(mvj) 

  



Westernove  me stec ko S iklů v mly n  

Westernové městečko se nachází u vesnice Zvole na Bystřicku. My jsme ho 

navštívili 13. 6. 2018 s celou naší školou. Dokonce s námi jela i naše nová 

spolužačka Viky. Přijeli jsme do indiánské vesničky. Jako první jsme viděli 

ohrady se zvířaty a tři indiánské stany, kterým indiáni říkali týpí. V ohradě se 

pásli oslové, koně, poníci, buvoli a krávy. Pak jsme pokračovali a za pár metrů z 

kopečka jsme došli do westernového městečka. Tam nás přivítal kovboj. Pak 

jsme si dali rozchod. Prošli jsme si celé městečko, zaskákali ve skákacím hradu a 

koupili si věci na památku. Poté jsme se sešli a vydali se na kopec k 

indiánskému stanu. Paní ve stylovém oblečení nám tam vyprávěla o indiánech. 

Za půl hodiny jsme šli zpět do westernového městečka a tam si dali krátký 

rozchod. Po krátkém rozchodu jsme se sešli v hledišti, a tam zažili úžasné 

vystoupení, na které nikdy nezapomeneme. Po hodinovém představení jsme šli 

k autobusu a jeli domů. Byl to úžasný výlet. 

 (ms) 

 

  



Komiks o Endermanovi 

(ds)



Vtipy – specia l o blondy nka ch 

Proč si blondýnky myslí, že je na Měsíci život? 
Protože se tam v noci svítí. 

Jak zabavit blondýnu? 
Říct jí v kulaté místnosti, ať si sedne do rohu. 

Víte, proč blondýna v lékárně chodí po špičkách?  

Aby nevzbudila prášky na spaní. 

Blondýnka řídila auto tak špatně, že ji její GPS navigace řekla: „Po pěti stech metrech 
odbočte doprava a zastavte. Já vystoupím.“ 

Proč blondýnka neumí napsat jedenáctku? 

Protože neví, kterou jedničku napsat dřív. 

Jak zní nejkratší vtip na světě? 

Přemýšlející blondýnka. 

Blondýna sedí u počítače a řve. Proč asi? Protože šáhla na myš. 

Proč blondýnky otevírají mléko už v krámě? 
Protože je tam napsáno “zde otevřít”. 

Blondýnka na pláži: "Mám plnou hlavu písku."  

Tmavovláska: "Zvláštní, mně se to dostalo jen do vlasů."  

Blondýnka u doktora: 
Doktor: Tak tady máte recept... 
Blondýnka: Vy tak rád vaříte, pane doktore?.... 

Co dělá blondýna ve skříni? No přece poslouchá Kabáty! 

Jedna blondýnka říká druhé: ,,Heslo na mobilu mám čtyři nuly" a druhá říká: ,,Fakt 

jo?" a první říká: "Jo, ale neřeknu ti v jakém pořadí!!" 

Včera jsem si u vás koupila tužkové baterie, svěřuje se blondýnka v trafice. No a? 

Reaguje prodavač. A vůbec nepíší. 

Proč neměla blondýnka při večírku led do limonády? Protože zapomněla recept. 

 (vch) 
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