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Co víme o naší škole: 
Naši školu navštěvuje ve školním roce 2017/2018 25 žáků a ve školce je 28 dětí. 

Ve škole jsou 2 třídy:  

I.(1. A 2. Ročník) … 13 žáků,  

Třídní učitelka je Mgr. D. Reslová 

II.(3., 4. A 5. Ročník) … 12 žáků, 

Třídní učitelka Mgr. I. Vališková 

Školní družinu vede P. Tomšová, DiS. 

Celou školu řídí Mgr. K. Machurová, Dis. 

  

Zájmové kroužky 

Pondělí: divadelní soubor Korálovka 13:30 – 15:00. 

Úterý: sportovní kroužek pro předškoláky 

Středa:  

- flétny starší, flétny mladší 

- taneční kroužky 11:40 - 12:40 hodin  

- taneční kroužky 14 - 15 hodin  

- počítače od 13:15 do 14 hodin 

Čtvrtek: sportovní kroužek pro školáky 14:20 -15:20 hodin 
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Zahájení školního roku 

První školní den prvňáčci zahájili vyzvednutím klíče, který dostali od páťáků v loňském 
školním roce v MŠ. Odemkli si třídu a již je čekala paní učitelka Drahuška Reslová ve 
třídě. Každý si našel svou jmenovku, obdržel růžičku od pana starosty obce Dětenice a 
mohl si sednout do své lavice. Každý měl na svém stolku připravené pomůcky, které 
bude po celý rok používat. 

Přejeme všem novým žáčkům hodně radosti a trpělivosti při získávání nových znalostí. 
Kolektiv ZŠ.                                                                                           Vytvořila: Lucie Kožená 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babí léto 

18. 9. se vydala II. třída na vycházku do lesa. Cestou 
žáci kreslili pochodovou osu, určovali světové strany 
a prožitkem poznávali význam slova mimikry. V lese 
se pak učili o stromech, rostlinách i houbách a 
objevovali zajímavosti babího léta.  
                                                  Vytvořila: Eliška Vavruška 
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Škola v přírodě ve Vrbici u Poděbrad  

3., 4. a 5. ročník 

1. Den - navštívili jsme EKOCENTRUM Huslík.  

  

 

 

 

 

2. den: Učili jsme se o krajích ČR a chystali jsme se na farmářský trh 

3. Den - ráno jsme se učili o stromech a odpoledne jeli do Poděbrad. 

4 .den - navštívili jsme Loretu v Chlumci n.C. a přenesli jsme se za Eliškou 

Přemyslovnou 

 

4. Poslední den jsme si vyprávěli anglicky svoje zážitky a po obědě jsme odjeli s 
pěknými vzpomínkami domů. 
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Napsala: Tereza Kršková 

Výlet do EKOCENTRA v Mladé Boleslavi 
5. října jela 1. třída badatelů do Mladé Boleslavi 
do Ekocentra na výukový program "Ptáci". 
Nejprve se děti dozvěděly hravou formou 
zajímavé informace o potravě několika druhů 
známých ptáků. Formou aktivních her a 
manipulativních činností se s pomocí lektorky 
seznámily s ptačím životem. Na závěr si mohly 
pohladit živou sovičku Niky. Ve škole pak 
nakreslily děti obrázky, někdo i napsal slova a 
věty.    

Vytvořila: Lucka Kožená                                                                                                           
 
  

Výlet do Lomnice nad Popelkou     

13. října jely autobusem děti ze ZŠ a předškolní děti z MŠ do Nové Vsi nad Popelkou 
na návštěvu do místní ZŠ.  

Spřátelená malotřídní škola vyučuje dle výukového programu s waldorfskými prvky. 
Paní učitelka nás přivítala pěkným podzimním vyprávěním, kterým připravila 
následnou společnou akci – vybírání brambor na nedalekém poli. Zahřáli jsme se 
teplým čajem a posilnili svačinkou v přilehlé roubence. Pan Dolista - místí správce a 
organizátor- dětem vyoral brambory a také jim řekl mnoho zajímavostí o práci na poli. 
Odpolední aktivita po obědě v dílničce se dětem moc líbila. Starší žáci tvořili drobnosti 
z mastku a mladší pracovali s vlnou, filcovali vlněné kuličky. Žáci 1. třídy předali 
školičce milý dárek – velkého ježka. Ten nám vytvořila naše školní asistentka Petra.  

Myslím, že to byl vydařený výlet. Načerpali jsme 

mnoho inspirace.   

Napsala: Veronika Kvapilová 

    

 
  

http://www.obecdetenice.cz/gallery/filcovani-vlnenych-kulicek-2842/#imgh
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Bylinkový den  

     Děti z 1. ročníku pomáhaly připravit výrobky na 
podzimní farmářský trh v naší škole. Třída se stala 
voňavou dílničkou, kde bylo radost pracovat. Děti plnily 
ručně šité i ručně malované pytlíky sušenou mátou a 
oreganem. Při práci jsme si vysvětlili, na co se dají tyto 
byliny používat. Bylinky vyrostly na školním pozemku. 
Některé pytlíky děti potiskaly temperovými jablíčky. Děti 
také vytvořily mrkvové náramky a náhrdelníky.  

      Lukáš, Rozálka a Johánek zase nakreslili na trička pro 
pořadatele trhu obrázek školy. 

Vytvořila: Tereza Kršková 

 

Výuka v 1. třídě 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Jakub Kracek 
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Farmářský trh ZŠ a MŠ Dětenice 

Kdy: Dne 17. 10. 2017.   

Kde: v Dětenicích na školní zahradě.  

Proč jsme to pořádali: abychom si udělali 

radost.  

Kdo se na jeho přípravě podílel: ZŠ a MŠ 

Dětenice.  

Jakou měl kdo roli: Lucka nabízela nápoje, Sněženka učila plést košíky, Filip s Honzou 

prodávali školní výrobky, Verča s Maruškou prodávaly brambory, Eliška s Terkou 

natáčely kamerou.  

Kolik jsme vydělali: 2000 Kč.  

Jak se to povedlo: bylo to hezké, povedlo se to a ráda si farmářský trh zopakuji.   

Napsala: Eliška Vavrušková 

Sázení růží 

25. října jsme sázeli na školním pozemku třídní růži. V rámci celoročního projektu 

Malý princ si každá třída zasadila svou růži. Starší žáci pomohli přivézt kolečkem hlínu. 

Mladší chlapci dokázali vyrýt díru do poměrně tvrdé země a pak růži zasadit.  

Nakonec všechny děti v kruhu popřály růži vše nejlepší, ať se jí dobře daří! 

  

   

 

 

 

 

Vypracovala: Eliška Vavrušková 
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Běh 17. Listopadu 
Jako první běželi nejmladší z naší školy, to byl Johánek, který vyhrál svojí kategorii.  

Napsala: Marie Homérová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Prahy 

24. 11. jsme s II. třídou jeli do Prahy. Vyráželi jsme v 6:00 hodin autobusem.  
Když jsme 7:30 do Prahy přijeli, rozdali jsme si lísky s číslem na paní učitelku, abychom 
se neztratili. Potom ještě jsme si rozdali další lístky do metra. Metrem jsme jeli na 
Náměstí republiky, což je asi 8 zastávek. Když jsme přijeli na Náměstí republiky, šli 
jsme k Obecnímu domu u Prašné brány. Potom Královskou cestou až na Staroměstské 
náměstí. Tam jsme viděli: Orloj, chrám sv. Mikuláše, Týnský chrám. Potom jsme jeli 
metrem na zastávku Anděl a šli jsme do muzea.     
         Vypracoval: Filip Macoun 
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Podzimní dílny 

30. Listopadu se v sokolovně uskutečnily podzimní dílničky. 
Děti připravily malé občerstvení v podobně cukroví, perníčků a horké čokolády. 
Rodiče s dětmi si mohli vyrobit adventní věnec, andělíčka, svícen i ozdobu z hlíny. 

Děkujeme za velkou účast rodičů a těšíme se na další společné setkání na dílničkách. 
  

                                                                                                     Napsala: Maruška Homérová 
 
Plavání 
Od 6. 2. do 17.4. jsme jezdili na plavání do Jičína. 

Učili jsme se tam plavat a už nám to jde dobře.  

Jezdila tam celá škola a poslední plavání jsme si 

mohli něco koupit a všem se nám to moc líbilo. 

A poslední plavání jsme měli rychlostní soutěž. 

Napsal: Jan Veselý 

 

 

 

 

 

http://www.obecdetenice.cz/gallery/img_1673-2988/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/img_1673-2988/#imgh
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Vánoce pro zvířata  

21. 12. 2017 se druhá třída vypravila do přírody nachystat vánoční hostinu pro 
volně žijící zvířata a ptáky. Neodradilo je ani sychravé počasí.  

Na strom v polích u rybníku Ervín žáci zavěsili donesené dobroty – mrkev pro zajíce 
a srny, zrní a lojová krmítka pro drobné ptáky. Nakonec zvířatům každý u 
stromečku popřál do nového roku.  

17. ledna 2018, když napadl sníh, byla druhá třída ještě doplnit ptačí krmítka. 
 Vypracovala: Verča Kvapilová 

 

  

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
   

Vánoce ve škole 

Ve třídách probíhala besídka. 
Kamarádi se mohli obdarovat 
malým dárečkem. S dětmi ze 
školky jsme v hejbárně zpívali 
koledy a čekali na zazvonění 
Ježíška. Školáci měli dárečky v 
družince, které rozdávala paní 
ředitelka. Před pouštěním lodiček, ještě páťáci házeli 
botou. Všem bota mířila ke dveřím, tak zdárně opustí naši 
školu. Ještě rozkrojit jablíčka, ať nám vznikne hvězdička. 

Vytvořil: Filip Macoun 

 

http://www.obecdetenice.cz/gallery/dsc_0000034-2952/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/dsc_0000034-2952/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/dsc_0000037-2953/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/dsc_0000037-2953/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/dsc_0000037-2953/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/dsc_0000037-2953/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/dsc_0000038-2954/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/dsc_0000038-2954/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/dsc_0000038-2954/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/dsc_0000038-2954/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/img_20180117_101616-2955/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/img_20180117_101616-2955/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/img_20180117_101616-2955/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/img_20180117_101616-2955/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/img_20180117_102143-2956/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/img_20180117_102143-2956/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/img_20180117_102143-2956/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/img_20180117_102143-2956/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/img_20180117_102152-2957/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/img_20180117_102152-2957/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/dsc_0000034-2952/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/dsc_0000037-2953/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/dsc_0000038-2954/#imgh
http://www.obecdetenice.cz/gallery/img_20180117_101616-2955/#imgh
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V Sobotce 
Dne 16. 2. 18 jsme byli se školou v Sobotce. 

Nejdřív jsme jeli autobusem a pak jsme jeli vlakem. 

Když jsme tam přijeli, tak jsme šli pěšky. Když jsme 

přišli tak tam bylo hodně škol. Taky nám tam 

rozdali odznáčky. Pak jsme si rozcvičili jazýčky. 

Potom jsme říkali svoje názvy básní a autory. Pak si 

nás volali, abychom šli říkat svoje básničky. Pak 

nám dali diplomy a šli jsme do cukrárny. Pak jsme 

se šli fotit před chalupou. Potom jsme si hladili a 

krmili koně. Pak jsme čekali na vlak a jeli zpátky do 

školy. Tento výlet jsem si moc užila a dostali jsme 

hodně zkušeností. 

Napsala: Maruška Homérová 

 

 

 

 

 

 

 

Přehlídky 
V březnu se žáci naší školy spolu se školními divadelními 

soubory zúčastnili dvou divadelních přehlídek (v Jičíně a 

v Mladé Boleslavi) a dvou recitačních přehlídek (v 

Sobotce a v Jičíně). Děti měly možnost ukázat, co se 

naučily a užít si příjemná dopoledne s dětmi z jiných škol 

a kroužků, které mají podobné dovednosti a zájmy. 

Napsala: Maruška Homérová  
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Družina 
S družinou neleníme a vyrážíme za Naďou Kloboučníkovou, která 

nás pozvala do svého krásného domku na zdravé palačinky a 

lívanečky. Ještě jsme se stihli podívat na malá koťátka asi tak 

týden stará a už nastal čas se vracet zpět do školy.  

 

Pasování čtenářů 
13. 3. v úterý proběhlo v naší škole pasování čtenářů z první třídy. 
Akce proběhla v hejbárně školy. Na děti čekalo 
několik úkolů, které měly splnit, aby mohly být 

zařazeny do řádu 
čtenářského. Po přivítání 
všech přítomných 
zazpívaly děti krátkou 
písničku a předvedly 
jednoduchý taneček. 
Následovala recitace jarních básniček zpaměti a také 
četba krátkého textu s porozuměním. Všechny děti 
pasovala královna. Děti dostaly šerpy, průkazku do školní 
knihovny, pasovací listinu a hodnotné knížky. Pak složily 
čtenářský slib.  Na závěr sestavili čtenáři společnými 
silami úspěšně několik vět ze slov.  

 

Báseň – Stromy (Filip Macoun) 

Stromy jsou tak krásné                              a narovnané se smůlou  

a mají listy hezké,                                        a ta smůla krásně lepkavá na stromech,  

javor, lípa, jírovec                                        na kůrách a na šiškách 

a další hezké stromy                                   a listy krásně barevné,  

krásně silné kůry a                                      to jsou pěkné stromy. 

 šišky tak rovné 
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Jak šlo semínko do světa 
15. 3. jela naše první třída – 
badatelé- opět do Eko centra 
Zahrada v Mladé Boleslavi. 
Tentokrát na výukový 
program Semínko šlo do 
světa. Lektorka Mája 
vyprávěla dětem motivační pohádku, při které si děti 
zahrály na semínka. Skupinky pak skládaly obrázky podle 
časového sledu vývoje semínka. Jmenovaly také některé 
druhy stromů a hádaly, jak se asi různá semena dostanou 

do světa. Vyzkoušely si lovit semínka jako pes na svou srst. Poznávaly různé druhy 
semen a přiřazovaly k nim správné kartičky s názvy a obrázky. Vytvořily si semínka 
javoru z papíru- vrtulky. Dozvěděly se, jaké podmínky potřebují semena pro svůj 
vývoj, a každý si semínka také zasel do květináčku. Budeme ve třídě pozorovat, jak 
semínka rostou, a vyzkoušíme si několik pokusů. Stačili jsme si prohlédnout i malé 
minizoo a pozdravit známá zvířátka. O všem si děti dělaly zápis, který použijí ve 
svých badatelských knihách.  
 

Tvoření s Naďou v družině 
S Naďou v družině vytváříme různé výrobky. 

 
 
Jičín  - knihovna  
26. 3. navštívili žáci 1. třídy dětské oddělení knihovny Václava Čtvrtka. 
Paní knihovnice měla pro děti připravený program. 
Děti se dozvěděly o skřítcích v knihovně a poznaly 
jednoho z nich jménem Jenseptej. Dostaly 
informace o tom, jak o knížky pečovat i jak se 
vyznat v knihovně. Zahrály si na skřítky a nakreslily 
obrázek. Měly možnost si v klidu chvíli knihy 
prohlížet i číst jako opravdoví čtenáři. Půjčili jsme si 
několik knížek i do školy. 

Třídní uč. 
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Jaro v přírodě 
5. 4.2018 se II. třída vydala hledat jaro do přírody. Cestou 

do lesa Viničky si děti zahrály na ptačí mláďata, v lese pak 

hledaly první posly jara, ale bylo jich zatím pomálu. U 

potoka kvetly podbílky šupinaté a podléšky. Sem tam 

vykoukla první dymnivka, sasanka nebo plicník, ale ptačí 

písničky všem oznamovaly, že jaro již nikdo nezastaví. 

Nakonec si žáci sami vyzkoušeli, kolik práce mají ptačí 

rodiče s hnízděním a krmením mláďat. Poznali i zákeřnou 

kukačku a nebezpečného jestřába. 

 

Zápis do 1. třídy 
10. dubna 2018 proběhl v dětenické škole zápis do 1. ročníku s pohádkou O veliké 

řepě. Žáci 5. a 4. ročníku se spolu s pedagogy proměnili v postavy ze 

známé  pohádky. Děti pak u zápisu sázely i pomáhaly tahat vyrostlou řepu, počítaly 

řepové listy a dokonce pomáhaly zvířátkům trefit se do správných domovů.  

Zápisu se zúčastnilo 8 předškoláků s rodiči. 

Do nového školního roku se žáci mohou těšit na nové kamarády, učitele, asistenty, 

na příjemnou atmosféru v celé škole, zajímavé učení v na moderních učebnách 

s četnými pomůckami, učebnicemi a technickým vybavením, také na novou 

zahradní učebnu, na množství projektů, výletů a tradičních akcí.     
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Farmářský trh 
Dne 24. 4. 2018 jsme pořádali farmářský trh. 

Byly na něm různé stánky např: dva školní 

stánky, jeden stánek s bylinkami, také tak byl 

stánek s palačinkami atd….. 

Farmářský trh byl zajímavý a budu ráda, když 

se zopakuje  

Vypracovala: Maruška Homérová 

Zlatý list  
V pátek 20. 4. 2018 se konal zlatý list. Přijela k nám i Libáň. Já jsem byla ve skupině 

s Eliškou a Verčou , jmenovali jsme se „Red heards“, ještě jsme byli spojený s Honzou, 

Filipem a Kryštofem. Bylo tam 10 stanovišť. Naše skupina měla 72,5 bodů a kluci měli 

79,5 bodů. Když se vyhodnocovalo tak jsme byli první. Dostali jsme diplomy a 

odměny. A 11. 5. 2018 jedeme do Prachova na další kolo, a doufám, že se nám tam 

bude dařit.  

Napsala: Maruška Homérová 

 

 

 

S družinkou na kolečkových bruslích  
Ve čtvrtek 26. 4. 2018 jsme se rozhodli jít na brusle. Ze začátku dne to vypadalo, že 

celou akci odvoláme, ale naštěstí se počasí umoudřilo a my 

mohli vyrazit. Pěšky jsme se přesunuli do Osenic, kde jsme 

obuli brusle a vyrazili směr cihelna. Eliška, Maruška, 

Tereza, Honza, Denisa i Verča byli moc šikovní a celé 

bruslení se odehrálo s úsměvem na tváři. 

Vychovatelka Petra 

 

 

https://www.obrazky.cz/?q=ZLAT%C3%9D+LIST+&url=https://cdn.pixabay.com/photo/2012/10/16/18/26/autumn-61877_960_720.jpg&imageId=c10b1ce6d09511ab&data=lgLEENqPlMoaFZWw3Zc_hwx0zf_EMEAymSjn1EwrS069FMMKXkNA2-pZ-pcRwv5zmADIf_eBSWfAE49AFueP_NznJEsUBM5a7ABqxAJ0Y5PEAkUDxAKeHcQCfhU%3D
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Čarodějnice  
V pátek 27.4 2018 byly ve škole v Dětenicích čarodějnice. Když jsme přišli do školy, tak 

jsme říkali básničku a dělali jsme čaj. Po čaji jsme šli opékat na ohni buřty a hady a pak 

jsme měli úkoly. Po úkolech jsme šli na oběd.        Napsala: Veronika Kvapilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šnečí svatba      
10.5. se na školní zahradě konala šnečí svatba. Ženich se jmenoval Pan Starosta a 

nevěsta zase Kvaga. Anička Aubrechtová ušila krásné šaty pro Kvagu a sako pro Pana 

Starostu. Po svatbě byla velká hostina jako na pravé svatbě. Nejvíc šnekům chutnal 

salát. Nejhezčí svatební dar byla ředkvička a pažitka a taky jejich vlastní domeček. 

Měli asi 20 hostů.                                                                       Napsala: Veronika Kvapilová 
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Prachov  
Dne 11.5. jsme byli na krajském kole Zlatého listu v Prachovských skalách. S Petrem, 

Tobiášem, Kubou, Denisou, Aničkou s  Veronikou s Magdou a kapitánem jsme pak byli 

u Rumcajse a já jsem si lehla do Rumcajsovi postele, ještě jsme tam vařili jídlo. A 

potom jsme šli na skály tam, kde jsme hráli mimikry s Petrem a já jsem vylezla skoro 

nejvýš. A potom tam přišel Kapitán a Pepa a šli jsme zpátky za ostataními.    

Moc jsem si to užila. 

Napsala: Tereza Kršková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sběr papíru 
Dne 10. 5. 2018 se konal sběr papíru. Nejdřív 

jsme se rozdělili. Já jsem byla s: Paní 

ředitelkou, Terezou, Eliškou, Aničkou, Denisou 

a s Evou. A s Petrem byli: Honza, Verča, Filip a 

Magda. My jsme měli malou kárku a oni měli 

velkou. Když jsme jeli tak jsme se museli za 

chvíli vrátit, protože jsme měli plnou kárku, a 

tak se to opakovalo cca 5x. Potom nám Anička 

pučila svojí kárku. Když jsme se vrátily tak 

jsme měli 10minut volno. Tenhle sběr papíru 

jsem si strašně moc užila. 

Napsala: Maruška Homérová 
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Taneční soutěže     
S tanečním kroužkem jezdíme na taneční soutěže. Například: 

Rychnov nad Kněžnou, tam byla naše první soutěž a vyhráli 

jsme 2. místo. Jinde zase 1. místo a někde zase 2.místo.          

 

 

Veronika Kvapilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den matek ve II. třídě 
15. Května 2018 proběhlo v II. třídě příjemné odpoledne pro rodiče. Děti připravily 

pohoštění a krátký program. Radost udělala i ochutnávka mléčných výrobků a dárky, 

které děti maminkám vyrobily. 

Paní učitelka 
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Den matek v I. třídě 
15. května proběhlo v 1. třídě setkání rodičů 
i prarodičů - oslava svátku matek . Připravili 
jsme s dětmi představení –dramatizaci 
krátké zvířecí pohádky Boudo, budko. Děti si 
vyzdobily papírové masky a také si samy 
namalovaly jednoduché kulisy. Pak zatančily 
liščí mazurku. Na závěr namasírovaly své 
rodiče (V rámci celoročního projektu Masáže 
do škol děti masírují a tak podporují svou 
výuku). Konec představení završilo malé 
občerstvení, které pro rodiče a děti připravily 
paní učitelky z 1. třídy.                                                                                           Paní učitelka 
 

Osenice 
22. 5. jsme šli s dětmi pěšky do Osenic. 
Čekalo nás tam tradiční setkání s koňmi. Děti 
se dozvěděly několik zajímavých informací, 
jak pečovat o koně. Pak si vyzkoušely 
projížďku na koni ve dvojicích.  

 

Paní učitelka 

 

 

Open ZUŠ Jičín 
24. 5. jsme jeli autobusem do Jičína na akci Open Zuš. Děti 
si pod doprovodem místních žáků prohlédly ukázky tvorby 
žáků místní zuš z různých oborů (hudební, taneční, 
dramatický, sborový a komorní zpěv….). Seznámily se tak 
s prací nadaných dětí. 
 

Paní učitelka 
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Ledkov – I. třída 
29. 5. jela naše I. třída autobusem do 
nedaleké obce Ledkov  za místním 
včelařem na statek u rybníka. Pan 
Vladimír děti přivítal se svými psy. 
Ukázal  jim právě  vylíhlá kuřátka. 
Provedl je sadem a řekl několik 
zajímavostí k chovu včel. Děti si 
prohlédly zblízka úl a ochutnaly 
čerstvý med přímo z úlu. Pak si 
prohlédly rybník a okolí. Všem se 
nám tam moc líbilo. 

Paní učitelka 

Práce na zahradě 23. 5. 2018 
Trhali jsme plevel a zalévali jsme školní 

zahradu. Pak jsme čistili želví příbytek. 

Napsala: Eva Kracková 

 

 

 

Výuka u rybníka 
Dne 28. 5. jsme byli na rybníku Suchánku. 

Tam jsme si koupali nohy a učili jsme se o vodních živočiších.      Napsala: Eliška V. 
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Ledkov – II. třída 
Dne 31. 5. jsme byli se školou v Ledkově. Jeli jsme tam 

autobusem. Když jsme tam přijeli, čekala tam na nás paní 

ředitelka a šli jsme k panu farmáři a tam jsme se rozdělili na 

2 skupiny. Já jsem byla s paní ředitelkou, Honzou, Kubou, 

Filipem, Magdou a Eliškou. Zbytek byl s Petrem. My jsme 

dávali seno na plachty a pak nosili na volné místo a ostatní 

dávali seno do hadů. Pak jsme se vyměnili. Potom jsme se 

nasvačili a šli jsme se koupat do rybníka. Pak Honza našel 

zajímavou housenku. Pak jsme šli na autobus a jeli zpátky do 

školy. Tento výlet jsem si užila!!!!!! 

Napsala: Maruška Homérová 

Dětský den 
Dne 1.6. byl dětský den. Ve škole jsme se učili jen 2. hodiny, protože jsme hráli hry a 

soutěže. Nejdříve jsme byli na zámecké zahradě, kde jsme hráli soutěž o tom, že jsme 

malovali malé obrázky, které byly rozneseny na zámecké zahradě. Bylo to tak, že jsme 

malovali obrázky a také o rychlosti. Když všichni doběhli, šli jsme na školní zahradu, 

kde jsme hráli soutěž na dva týmy. Když jsme dohráli, házeli jsme na sebe vodu, že 

jsme byli potom v jídelně mokří. Dětský den byl dobrý a doufám, že se někdy 

zopakuje.  

Napsala: Eliška Vavrušková 
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Co nás ještě čeká 
Výlet do Ledkova podruhé 

Dne 7. 6. 2018, pojede 5. ,4. a 3. ročník opět do Ledkova. Sraz je v 8:20 ve škole. 

Budeme se tam koupat a sbírat kameny jako třeba acháty.  A budeme si tam hladit 

zvířátka.  
12. 6. 2018 Loučení s páťáky 

14. 6. 2018 ZOO Chleby 

19. 6. 2018 Loučeň/labyrintárium 

 

Křížovka pro každého 

1.      X X 

2. X X      

3.       X X X X 

4. X X     X X X X 

5.        X X X 

6. X X        X 

7. X    X X X X X X 

8. X X       X X 

1.středověké stavby 

2.větší obce 

3.hudební nástroj 

4.mamky sestra 

5.součást Dětenic 

6.novorozenec 

7. věc ve které se peče chleba 

8.přepravuju se (autem) 

Vytvořil: Jan Veselý 
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Básničky o jaru 
(Eliška, Maruška) 

JARO 

JARO PŘIŠLO K NÁM, 

DÉŠŤ UŽ USÍNÁ. 

KYTKY VENKU ROSTOU, 

STROMY UŽ SE ZELENAJÍ. 

VČELKY KVĚTY OPYLUJÍ, 

MED NÁM DÁVAJÍ, 

DĚTI MLSAJÍ. 

DĚTI  KVĚTY TRHAJÍ, 

RYHLE DOMŮ BĚHAJÍ. 

MAMINKY SE RADUJÍ, 

KDYŽ  JIM KVĚTY ZAVONÍ. 

PŘIŠLO JARO SLUNCE SVÍTÍ, 

ZAHRADA JE PLNÁ KVÍTÍ. 

CO SI TO PTÁCI ŠTĚBETAJÍ, 

KDYŽ NÁM JARO PŘINÁŠEJÍ? 

 
 (Tereza) 

JARO 

VŠUDE ŽLUTÉ KVÍTÍ 

SLUNÍČKO NÁM SVÍTÍ. 

KDE SE NÁM TU VZALO? 

HURÁ MÁME RÁDI JARO! 

 

 

 

 


