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(ZA ŠKOLÁKY Z DĚTENIC píší žáci 5.ročníku pod vedením třídní učitelky)

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 
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1) Co víte o naší škole

Naši školu navštěvuje ve školním roce 2012/2013  
32 žáků
Ve škole jsou 2 třídy: 
I. (1.a 2.ročník) 14 žáků, tř. učitelka L. Míšková
II.( 3.,4.a 5.ročník) 18 žáků, tř.uč. Mgr. I.Vališková
Školní družinu vede Ing. P.Zábrahová
Celou školu řídí Mgr.I.Krejčí

2) Co už jsme zažili
JIČÍN – MĚSTO POHÁDEK
13.9. 2012 jsme si užili pohádkového města Jičína. 
Líbilo se nám vystoupení dětských souborů, animační 
dílna i atrakce a program na náměstí.

TÝDEN ZVÍŘÁTEK
V týdnu od 4.10. 2012 jsme si ve škole užívali Týden 
zvířat. Nejprve jsme byli na návštěvě na statku, kde 
jsme zblízka poznávali hospodářská zvířata.
V tělocvičně jsme si pak vystavili své nejmilejší 
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plyšáčky. Starší žáci také vytvořili sborník svých 
nejoblíbenějších zvířat.  

DĚTENICKÉ DIVADLOVÁNÍ
5.-7.října 2012 si děti z naší základní i mateřské školy 
užívaly Dětenické divadlování, kde vystupoval školní 
soubor Malá Korálka. Největší radost měly malé děti 
z otevření nového hřiště na zahradě v Osenicích.

CESTA SVĚTLUŠEK
Učitelé uchystali 7.listopadu pro děti a rodiče
pochod světlušek. Sešli jsme se před zámeckou bránou.
V zámecké zahradě se konaly různé soutěže.
Například pavučina, ochutnávání a prolézání, poznávání 
stromů,…
Když se setmělo, zapálili jsme lampiony.
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A vyšli jsme ze zámku po zelené cestě ke kolejím a pak 
okruhem kolem Osevy zpět.
Nejvíce se mi líbil pochod a ochutnávání.
Byl to příjemný den a doufám, že se za rok
zúčastním znovu.
Napsal: Marek Šifalda 3.ročník

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
11.10. 2012 si žáci 3.,4. a 5.ročníku užili dopravní hřiště 
v Jičíně.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 25.11. 2012  pořádala naše škola spolu s obecním 
úřadem vítání nových občánků v prostorách naší 
mateřinky.
Dramatický kroužek Korálka nacvičil básničky, a pak 
všichni zpívali pěkné písničky. Pan starosta dal 
maminkám kytičky a dětem dárečky.
Bylo to pěkné odpoledne.
Zapsala: Klára Zmrhalová 4.ročník
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ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
27.11. 2012 se konalo zpívání u stromečku. Zahajovali 
jsme my žáci v sokolovně několika koledami pod 
vedením paní ředitelky. Pak zpívala paní Jana Ryklová.
Na závěr jsme se přesunuli ke kapličce, kde ještě 
zazněla koleda a rozsvítil se stromeček. 
Zapsala: Klára Zmrhalová 4.ročník

PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNY
A) Keramická dílna
21.11 2012 se konaly dvě dílny, na které měly přijít děti 
s rodiči. Já, moje mamka a moji bráškové jsme šli na 
keramickou dílnu. Moc mě to bavilo.  Někdo tam 
vyrobil například krásný zvonek ve tvaru kočičky. Já 
jsem také vyrobila zvonek a mamka s bráškou vyrobili 
svícínek. Lidé vyráběli moc hezké výrobky. Doufám, že 
se to za rok zase bude opakovat.
Zapsala: Věra Štěpánková 5.ročník

B) Slaná dílna
Ve 2. dílně se zájemci učili vyrábět ze slaného těsta
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(500g soli, 500g hl. mouky, 300ml vody). Z těsta si 
účastníci odnesli  zvonečky, rybičky a svícínky . 
Všechno se to konalo proto, aby rodiče s dětmi 
spolupracovali, aby se navzájem užili a aby měli 
vyrobené na památku něco společného. Moc se to mně i 
mé mamince líbilo.  
Napsala: Eva Voláková

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
19.12.2012 bylo tradiční vystoupení v sokolovně.
Nejdříve vystupovala školka, kde děti nacvičily
vystoupení o zimě. Když dohráli, tak jsme vystupovali 
my - 3.,4. a 5.ročník. Hráli jsme Romanci štědrovečerní 
od Jana Nerudy. 1. a 2. ročník  hrál hned po nás.
Zpívali o hračkách u stromečku. Nakonec jsme všichni
zazpívali koledy.
Napsal: M.Karel 5.ročník

VÁNOCE V ŠD
Dne 21.prosince 2012 probíhaly Vánoce ve
školní družině. Ráno se rozbalovaly dárky
nejprve ve třídě, pak všichni před družinou zapalovali
prskavky. Potom jsme šli do družiny,  kde  nás
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čekal stromeček a mnoho dárků. Všichni jsme si je 
rozbalili a měli jsme z nich velkou radost.

3) Co nás čeká

6.3.2013 Veselá básnička Rožďalovice
6.3.2013 Okresní přehlídka recitátorů v Jičíně
8.3.2013 Okresní přehlídka dětských divadel v 
Jičíně
21.3.2013 Přehlídka dětských divadel v Mladé 
Boleslavi
27.3.2013 Dětenická pěnička
Velikonoční výstava
Pythagoriáda
Klokánek
Plavání
24.6.2013 Spaní v jičínském srubu
12.6.2013 Školní výlet za Boženu Němcovou

3) Co dělají naše děti mimo vyučování

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 
Pondělí: 
KORÁLKA ml. 14:00 – 16:00 hodin

Úterý:
ANGLIČTINA HROU PRO MŠ až  2.ROČNÍK 13:00 – 13:45 hodin
KORÁLOVKY 15:30 – 17:30 hodin

Středa:



8

DOVEDNÉ RUCE 14:00  15:30 hodin

POČÍTAČE - 13:00 – 13:45 hodin
Mimoškolní kroužek lezení 15:30 – 17:30 hodin

Pátek: 
Mimoškolní turistický kroužek STROM 15:30 – 17:30 hodin

Individuálně
FLÉTNA - ZAČÁTEČNÍCI, POKROČILÍ
ABECEDA

POMÁHÁME ZVÍŘATŮM
A)
Na školní zahradě máme několik krmítek.
Tuto zimu jsme do nich sypali několikrát cestou na oběd 
nebo z něj. Žáci naší školy nosí do krmítek pro ptáky na 
zahradě poznání ptačí směs, na větvičky věší lojové 
koule. Všichni víme, že do krmítka se nesmí dávat sůl, 
drobky a zbytky jídel.
Je pěkné pozorovat, jak se tam ptáci slétají.
B) 
Ve svém volném čase také chodíme s některými 
kamarády každý pátek na kroužek  STROM. Když je 
hezky, chodíme s vedoucími do lesa na Viničky, když je 
ošklivo, býváme ve stromácké klubovně, a nebo v 
sokolovně. Učíme se, jak chránit přírodu.
V pátek  18.1. 2013 jsme šli opět na Viničky ozdobit
zvířátkům povánoční stromeček různými dobrotami 
(například: jablkovými a slunečnicovými strašidýlky, 
zrním atd.). Nejkrásnější dobroty vyrobil David. 
Zvířátka byla určitě potěšena.
Všichni jsme rádi, že chodíme na STROM.
Napsala: Eva Voláková 5.ročník
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5) Kukátko do našich hodin slohu:

Z policejního protokolu
???: Šla jsem i přes přísný zákaz maminky po turistických 

značkách lesem směrem k babiččinu domu. Rozhodla jsem 

se, že babičce nasbírám nějaké houby. Našla jsem hezké 

červené s bílými puntíky. Když jsem se otočila, za mnou stál 

Vlk, který se vtíral a chtěl mi ukrást můj košík, ve kterém 

jsem babičce nesla něco k svátku. Tak jsem se dala na útěk. 

Dorazila jsem do babiččiny chaloupky, ale našla jsem vlka 

v babiččině posteli s babiččiným čepcem na hlavě. Položila 

jsem mu několik kontrolních otázek a on mě spolkl. Nechci, 

ani popisovat jak to vypadalo, u něj v žaludku bylo, tam taky 

několik plechovek od Red bullu a další odpadky, ale v jeho 

žaludku jsem také potkala svou babičku.

???: 2.7. jsem se vydal na lov. Na lesní pěšině jsem potkal 

dívku naprosto nevhodně oblečenou do lesa. Tak jsem 

jakožto ohrožený druh požádal o kus salámu. Odmítla, což 

mě velice urazilo. Požádal jsem tedy znovu. Nechápu sice 

proč, ale ta červená nevychovaná holka utekla, tak jsem se 

hladový vydal k nejbližšímu domu. V tom domě mě ohrožovala 

nějaká stařena, která mi mimochodem nejdřív sama otevřela, 

a pak mi odmítla dát najíst, tak jsem ji snědl. Abych 

nevzbudil podezření, vzal jsem si její staromódní čepec, 

brýle a lehl jsem si do její postele. Jelikož jsem byl unavený, 

hned jsem usnul. Asi po deseti minutách vrazila do domu ta 

červená holka, probudila mě a hrozně se vyptávala, byla jako 

rádio. Tak jsem ji také spolkl, a pochvíli jsem znovu 

spokojeně usnul. Když jsem se probudil, tak mi bylo, velice 

těžko. Šel jsem se napít a spadl jsem do studny. Pak už jsem 
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slyšel jenom smích a mlaskání. Já jsem samozřejmě zůstal o 

hladu.“

???: 2.7. jsem měla svátek, tak jsem už od rána očekávala 

návštěvu své vnučky Karkulky. Ale místo Karkulky vpadl do 

mé světničky obrovský pes, tak jsem hned vzala hůl a začala 

se bránit. Ale on mě stejně spolkl. Uvnitř toho psa nebylo, 

moc čisto, takže jsem v duchu litovala, že jsem místo holi 

nevzala vysavač.  Asi po deseti minutách se nějak dostala do 

psova žaludku i Karkulka. Potom bylo, slyšet jen hlasité 

chrápání až do chvíle, kdy pan myslivec rozpáral tomu 

velkému psovi břicho a zachránil mě i Karkulku. Dali jsme 

psovi do břicha kamení, aby si ničeho nevšiml, a pak jsme jen 

čekali v úkrytu, když se probral, šel ke studni a svou 

nešikovností do ní spadl. Čímž znečistil studniční vodu a já 

žádám odškodnění.

???: Slyšel jsem v blízkém domě podezřelé chrápání, tak 

jsem opatrně nakoukl do okna a uviděl jsem vlka ležícího 

v babiččině posteli, a babička nikde. Tak jsem rozpáral 

vlkovi břicho, našel jsem tam stařenku i její vnučku Karkulku 

a vyházel jsem všechno harampádí, co tam vlk měl. Dali jsme 

mu pak do břicha kamení, aby si ničeho nevšiml, a pak jsme 

jen čekali v úkrytu. Když se probral, šel ke studni a 

pravděpodobně do ní spadl.

(Skupinová práce)

6) Naše soutěže pro chytré hlavy

A) Poznáte o čí výpovědi se ve výslechu jednalo a 

jaká pohádka byla vyšetřována?
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B) Zjistěte, kdy byla 1. písemná zmínka o naší obci a 
napište stručně pověst o vzniku obce. 
C) SUDOKU   Zkuste vyluštit:

7 9 6 2 8

6 8 5

1 3 9

7 9 3 4 2 8

8 4

4 3 8 7 5 1

5 1 9

7 6 3

4 6 3 2 7

Příspěvky odevzdávejte do 20.4.2013 redakční radě 
(P.Bedlíkové). Výherci budou slosováni a oceněni.

Hodně štěstí přeje celá redakční rada 5. ročníku školy!
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7) Zkoušeli jste někdy vytvořit vlastní 

komix?
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Autoři: Domča F.a Míra K. z 5.ročníku
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Pokud máte zájem přispívat do našeho časopisu, 
odevzdávejte své příspěvky ( reportáže, zprávy, soutěže, 

komixy,…) Pavle Bedlíkové, případně komukoliv 
z redakční rady, nebo je posílejte na adresu: 

zaskolak.detenice@seznam.cz

Na Vaše příspěvky se těší a předem děkuje redakční rada:                    
                                Věra Tereza Štěpánková

Miroslav Karel
Dominik Fencl
Eva Voláková
Kristián Šolc
Pavlína Bedlíková
Pomocník I.Vališková




