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Záškolák
Časopis za svou školu píší páťáci ZŠ a MŠ Dětenice 

pod vedením paní učitelky Mgr. Ivety Vališkové

I.časopis roku 2014/2015 
I vy můžete posílat své příspěvky:

E-mail: zaskolakzsdetenice@seznam.cz
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Co víme o naší škole

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dětenice

Adresa školy: ZŠ Dětenice 81,507 23, Dětenice

Telefon: 493 596 487 

e-mail: zsde@seznam.cz

Typ školy: Málotřídní škola (máme jen 2 třídy)

ŠVP: Každý má svou šanci

IČ školy: 70 99 84 42

IZO: 650 596 527

Adresa zřizovatele: obec Dětenice 141 507 24

Třídní učitelé: I. třída (1. a 2. ročník) Lucie Míšková
                          II. třída Mgr.Iveta Vališková

Počet tříd: 2

Počet ročníků: 5

Počet žáků: celkem 62 (ZŠ 34 a MŠ 28)

Školné za měsíc: MŠ 150 ŠD 70 Kč

Ředitelka školy: Mgr. Iveta Krejčí
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Víte, že v naší škole straší?

  Skoro každé pondělí k nám do školy chodí strašidlo.

První a druhá třída se letos domluvila na tom, že strašidlo 
pojmenujeme Klávesnice. Klávesnice bydlí na školní střeše.

V pondělí, když na nás před vyučováním zabuší, zavoláme 
třikrát jeho jméno a strašidlo přijede po zábradlí, až k nám. 
Vypráví nám, jak to tady vypadalo v minulosti. 

Vždy nám dám nějaké úkoly, někdy nám je řekne nebo nám 
je na papírku podá do ruky, ale všechny nejvíc baví, když je 
hledáme ve třídě. Před Vánoci s námi zapalovalo adventní 
svíčky.               
Zapsala: Nikola Petrtýlová

Návštěva v naší mateřské škole
Rozhovor s paní učitelkou Horáčkovou vedla N.Petrtýlová a K.Tuláčková:

Kolik je zde dětí? Dětí je 28.

Jaký máte celoroční program? Náš program se jmenuje 
Strašidýlko Emílek. 

Jaká jsou jména paní učitelek ve školce? Jana Horáčková 
a Milena Bretová.

Otázka k dětem: 

Jak se vám ve školce líbí? Ve školce se dětem líbí, že si 
můžou hrát s různými hračkami a mohou si malovat. 

                                                                                  Zapsaly: Nikola Petrtýlová, Kačka Tuláčková
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Co jsme už zažili

Jičín město pohádek

Dne 11. 9.2014 jsme jeli do Jičína města pohádek. V Jičíně 
jsme vystoupili na zastávce a šli jsme na Valdštejnské 
náměstí.  Na náměstí jsme se rozešli, dostali jsme papír a šli 
jsme po skupinách vypracovat úkoly. Měli jsme na to asi 
1hodinu. Když jsme měli hotovo, tak jsme si něco na 
náměstí koupili. Koukali jsme pořád na hodiny na Valdické
bráně, abychom se sešli včas. Všichni jsme přišli přesně. 
Ještě nás čekala historická dílna, kde jsme si razili mince, 
pak někteří vyráběli lapače snů a koukali jsme na pohádku. 
Pak už jsme museli odejít na autobus, protože nebyl čas, ale 
bylo to hezké.

Zapsala: Kateřina Tuláčková

Statek v Seleticích

V Seleticích jsme byli dne 10.10. 2014. V 8:30 jsme čekali 
na autobus. Cestou v autobuse jsme si zpívali. Tam jsme se 
nejprve nasvačili, dali nám ochutnat seletický jogurt. Pak 
jsme si prohlédli chovaná selata, prasnice, prasata, kozy, 
krávy, býky a koně. Hráli jsme také stopovanou, než přijel 
autobus. Ti, co se neschovávali, se po jednom projížděli na 
koníkovi. Viděli jsme i traktor. Moc se nám tam líbilo.

Zapsala: Kristýna Váchová
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Běh 17. listopadu

Dne 19. listopadu jsme jeli na běh v Kopidlně. Ze školy se 
vybrali nejlepší běžci, kteří se zúčastnili běhu. Když jsme 
přijeli, šli jsme do šatny, abychom se přihlásili a dostali 
startovní čísla. Od 10.30 h běželi první nejmladší běžci. 
Nejstarší běžci běželi až po 12.00 hodině. Všichni byli dobří 
i od nás ze školy vyhráli někteří žáci (N.Kubínová a 
L.Bobek doběhli první). Ve 14 hodin se rozdaly ceny. 
Potom jsme si prohlédli odměny, které kdo dostal, objali 
jsme velký strom a šli jsme na autobus.

Zapsal: Lukáš Petrtýl

Pyžamová párty v ŠD

Dne 27.11 v 13:00 byla ve školní družině pyžamová párty. 
Na začátek jsme připravili jídlo, které někdo přinesl 
z domova. Došli jsme do hejbárny a tam se pustila muzika. 
Chvilku jsme řádili, ale pak se muzika vypnula a hráli jsme 
vybíjenou. Když jsme došli nahoru do družiny, udělali jsme 
si přehlídku pyžam. Všichni jsme hlasovali, jaké pyžamo se 
nám nejvíc líbí. Vyhrálo pyžamo Toničky. Dohlasovali jsme 
a předali ceny vítězům. Nakonec jsme zase tančili. Večer 
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byl čas k odchodu, tak jsme si všichni svlékli pyžama a šli 
domů.                                                       Zapsala: Kateřina Tuláčková

Rozsvícení stromečku

V Dětenicích jsme první adventní neděli rozsvěceli vánoční
stromeček u školy. Zpívali jsme různé koledy například: 
Rolničky, Nesem vám noviny, Vánoce, Vánoce přicházejí, 
Půjdem spolu do Betléma. Při poslední písničce jsme se 
přesunuli do kapličky a tam jsme počítali, než se rozsvítil 
stromeček. Když se rozsvítil Vánoční stromek, ještě jednou 
jsme zazpívali a rozešli jsme se domů do tepla.

                                                                                                                 Zapsala: Anatonie Burčáková

Barbora

3. prosince 2014 jsme z okna hejbárny zavěsili velkou 
červenou punčochu. 4. prosince k nám přišla Barbora. Ráno 
jsme šli do šatny, abychom se oblékli, protože jsme šli pro 
punčochu od Barbory. Byla tak těžká, že jsme ji nemohli 
skoro unést. Pak jsme postupně z punčochy vytáhli uhlí, 
polínka, banány, sušenky, vykrajovátka a arašídy.      

                                                                   Zapsala: Kristýna Váchová
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Barbora  4.12.2014

Dárky pod stromečkem

V naší škole vyrábíme mnoho dárků pro rodiče, 
kamarády ale i babičkám a dědečkům z naší vesnice. 
Taky vyrábíme věci na ozdobení naší školy. Letos 
jsme se domluvili, že upečeme ozdoby ze slaného 
těsta i z jedlého těsta. Vyráběli jsme jedlé stromečky 
z perníku, obrázky na vyzdobení školy, svícínky 
ze skořápek ořechů. Doufám, že každý dárek 
někoho potěšil.                                           Zapsal Marek Šifalda
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Praha

Dne 13. 1. 2015 jsme jeli do hlavního města České 
republiky Prahy. V 6:15 nám jel autobus z Dětenice.  
Vystoupili jsme v 7:30 ráno na Černém Mostě. Když jsme 
vystoupili, tak jsme šli na metro a jeli na Náměstí 
Republiky. Když jsme vystoupili z metra, šli jsme do Muzea 
hlavního města Prahy, kde jsme měli program o tom, jak 
těžké to měla Eliška Přemyslovna se svatbou. Musela utéct 
z Prahy, aby ji Jindřich Korutanský nedal zabít. Také musela 
jít do Lucemburska a za 5 týdnů připravit svatbu. Nakonec 
si vzala Jana Lucemburského, kterému bylo 14 let. 
Procházeli jsme se i Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí, 
když jsme tam došli, tak jsme se šli podívat na Orloj, který 
měl zrovna zvonit. Když Orloj dozvonil, šli jsme 
k Betlémské kapli, kde dříve kázal Jan Hus. Potom jsme se 
vydali do Nového Města. Když jsme tam dorazili, zamířili 
jsme se rovnou do Národního divadla. Tam jsme měli 
objednanou prohlídku, která byla moc zajímavá. Po 
skončení prohlídky jsme šli jsme do Palladia. Tam nás paní 
učitelka pustila do hračkářství. Potom jsme jeli zpátky 
metrem na Černý Most, odkud jsem jeli autobusem do 
Boleslavi. Z Boleslavi nám jel autobus do Dětenic. 

Zapsala Kateřina Tuláčková
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Praha 13.1.2015

Matematická soutěž Pangea

Naše škola se dne 17.2.2015 zúčastnila mezinárodní 

matematické soutěže Pangea. Matematici z naší třídy se 

snažili spočítat náročné úkoly. Matematická soutěž Pangea 

přináší žákům různorodé matematické úkoly, jejich řešení je 

vybízí k pečlivé práci a k podávání co nejlepších osobních 

výkonů. Letos za nás vyhrála Nikola P. a hned za ní Marek Š. 

a Lukáš P..

Masopust 

Náš dětenický masopust byl 27.2. V čele jsem šel já za kata. 

Za mnou pak šly smrtky, moucha, mimino, šašek, víly, pec a 

pes. Chodili jsme po Dětenicích, byli jsme v obchodě,

v krčmě, v zámku. V krčmě nám dali pivo, bylo dobré. Na 

zámku nám dali sušenky. V pizzerii všem dali hořkou 

čokoládu. Některým to chutnalo a někteří ji vyplivli. Nebylo 

to od nich moc hezké. Od jedné paní jsme dostali peníze a 

od někoho bombony, což jsme si ve škole rozdělili. Letošní 

masopust byl nádherný.

Zapsal Tomáš Jenček   
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Masopust 27.2.2015

                

20.3.2014

Proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan. Ve starší 
kategorii zvítězili: M.Šifalda 76 bodů, A.Vaněk 72 bodů, 
L.Petrtýl 71 bodů, hned potom byla i Pythagoriáda, kde 
vyhrál Lukáš Petrtýl, který nás bude reprezentovat 
v okresním kole.

Jeníček a Mařenka ze slohové pohádky 
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3.Co nás čeká

Zápis do 1.Ročníku                                                                                                                

Soutěž recitátorů

Dětenická pěnička

Masopustní průvod 

SOUTĚŽ historie se strašidlem 

Matematický klokan

Pythagoriáda

Okresní přehlídka divadel 

a recitace

Zlatý list

Spaní ve škole

Dopravní hřiště

Velikonoční výstava

Den matek

Vystoupení pro rodiče

Rej čarodějnic

Průvod broučků

Zahrada poznání

Sběr po celý školní rok

Adventní dny

Ukliďme si svět

Pohádkové malování

Motivační projekt Paměti

školního strašidla

Besedy s odborníky

Pěvecká soutěž       

Školní výlet
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Kukátko do našich hodin slohu:

DOKONČI jarní básničku,

pošlem ji spolu sluníčku.

Když jarní kvítí rozkvete,

všechno je rádo na světě,

když zazní ptačí písnička,

rozzáří se zem celičká.

A pohlazení sluníčka,

vejde každému do srdíčka.

Když jaro k srdcím dokvete,

je nám všem krásně na světě.
Napsala Nikola Petrtýlová

Z perníkové chaloupky

Dne 1.dubna přepadli nezletilí Jeníček K. a Mařenka K. 

seniorku v historicky zajímavé perníkové chaloupce. 

Nejprve tuto architektonickou zajímavost poškodili 

otrháváním střešních perníků a nakonec bránící se stařenku 

šoupli perníkovou lopatou do pece. Žena utrpěla 

popáleniny 3. stupně a v současné době leží v nemocnici. 

Jeníček K. a Mařenka K. byli předvoláni k soudu pro 

mladistvé.

Zapsal: Lukáš Petrtýl
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Zlatý list

Dne 17.4.2015  naše škola jela na okresní kolo soutě Zlatý 

list. Vyráželi jsme v 7:10 do Prachova, kde se ten Zlatý list 

konal. Sešlo se tam 26 hlídek a ty hlídky se dělily na 

nejmladší, mladší a nejstarší. Když jsme se rozdělili, tak nám 

profesor Ziegler pověděl něco o geologii. Já měl v hlídce 

Marka Š. a Krištofa E.. My jsme měli číslo 13, takže jsme 13.

vybíhali. První hlídka vybíhala v 9:30 a my jsme vybíhali 

v 10:30. Než jsme šli na stanoviště, tak jsme se koukali na 

film. V 10:30 jsme šli na start a pak jsme vyběhli. Na 

stanovištích byly těžké otázky, ale my jsme něco věděli. 

Bylo tam 7 stanovišť a u dvou se nás ptali na více otázek. 

Třeba tam byl Geopark, geologie, lesní stromy, ornitologie atd. 

Byli jsme docela úspěšní, umístili jsme se na 3. místě. Některé 

hlídky z naší školy nedoběhly včas, takže nestihly autobus. Naši 

nejstarší se umístili na 1. místě.

Zapsal: Lukáš Petrtýl
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Soutěže pro Vás (řešení posílejte na redakční adresu):

1 8 7 9
9 3 1 7 4
7 8 2 9 5

4 8 5 9 2 1 6
9 5 6 7 4 2

7 2 6 4 3 8

8 6 7 9 3 5 1
3 9 2 8
9 2 8

8 3 9 2 7 4 5 1

5 8 9 1 7 3
6 1 5 3 4 8 2

2 6 1 4
3 5 4 2 6

7 8 6 3

9 4 3

7 8 3 1 2 5 6 9
1 2 5 4 8 7
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Další slohy:

Nikola Petrtýlová, 5.ročník
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Dopis Zemi k svátku: 

Milá Země, 

Vím, že máš 22. dubna svátek.

Takže Ti chci za nás za všechny popřát. Přeju Ti, aby se Ti 

splnila všechna dobrá přání. Aby nikdo neničil Tvou přírodu, 

aby tam nikdo neházel odpadky, aby nikdo neubližoval 

zvířatům, aby je nikdo zbytečně nezabíjel (jako třeba slony 

pro kly). Aby nikdo nevypaloval a nekácel zbytečně lesy 

třeba jen pro palmový olej. Bere to domov zvířatům (třeba 

orangutanům) a kyslík všem. Aby nebyly války, které Tě ničí 

nejvíc. My v naší škole jsme pro Tebe připravili tyto dárky:

Budeme Tě uklízet, uspořádáme sběr papíru a dáme do 

pořádku celou Zahradu poznání. S kamarády ve Stromu 

ještě pomáháme např. obojživelníkům, nebo vyvěšujeme 

ptačí budky, nebo přikrmujeme ptáky a zvěř, nebo

mapujeme různé přírodniny. Tak si ten svátek hezky užij.

Zapsal Tomáš Jenček 

Redakční rada – žáci 5.ročníku ZŠ:

Nikola Petrtýlová, Lukáš Petrtýl, Marek Šifalda, Patrik Macoun,

Kateřina Tuláčková, KristýnaVáchová




