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Úvodník  Výuka na dopravním hřišti 

Pomáháme dětem v Africe Rodilá mluvčí ve škole 

In line brusle Řemeslný trh 

Barevný den Sportovní den 

 

 

„Člověče, čím jsem starší, tím jsou ty prázdniny kratší,“ ozvalo se na chodbě 1. září. 

Opravdu, je to tak. Prázdniny skončily a před námi je deset měsíců plných učení. 

V angličtině nám letos bude pomáhat Lisa Weber – naše rodilá mluvčí. 

Je prima, ţe se učíme nejen ve třídách v rámci rozvrhu, ale i při mnohých projektech či akcích 

mimo školu. 

V průběhu září si vţdycky připomínáme, jak je důleţité, znát dopravní předpisy, abychom 

došli ve zdraví nejen do školy, ale i domů a za kamarády – pomáhal nám pan Brzák a výcvik 

na dopravním hřišti. 

Ve třídách jsme si znovu zvykali na souţití ve velké skupině, tvořili jsme si třídní pravidla. 

Snaţíme se vcítit do pocitů kamarádů a navzájem si pomáhat. 

Beseda o dětech ţijících v Keni nám připomněla, ţe se všem lidem či dětem neţije na této 

planetě nejlépe. Děkujeme všem, kdo pomohli. 

S výukou o historii naší země nám určitě pomohl Řemeslný trh na Karlově náměstí, díky 

kterému lépe porozumíme i mnohým literárním dílům. A Barevný den byl výborným 

praktickým pomocníkem k výuce o ochraně ţivotního prostředí, která je součástí předmětu 

Člověk a svět. 

Dnešní Sportovní den nám dává moţnost prověřit si, jak na tom jsme se sportem a zároveň je 

dnem plným napětí i aktivního odpočinku po prvních náročných poprázdninových týdnech. 

Tak tedy, příjemné čtení. 

Rodilá mluvčí ve škole 
Ve spolupráci se společností  "wattsenglish " začala tento školní rok na naší škole v 1. - 

6.ročníku výuka anglického jazyka s rodilou mluvčí. Děti se na nový způsob výuky velmi 

těšily a příjemná vyučující jejich očekávání naplnila. Věříme, ţe tento způsob výuky zkvalitní 

výsledky vzdělávání našich ţáků a usnadní jim při aktivním přístupu úspěšné zvládnutí tohoto 

jazyka. 
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Dopravní hřiště 
Na dopravním hřišti jsme se učili hlavně poslouchat dopravní značky. Značky 

musí poslouchat všichni: chodci, cyklisté i ostatní řidiči. Kdyţ pojedete na 

kole a uvidíte dopravní značku, tak si vzpomeňte, co nám povídá. Nikola 

Keltnerová - Jezdili jsme na kolech, motokárách a koloběţkách. Kdyţ je 

na semaforu červená, musíme stát. Patrik Beneš, Kryštof Bučánek - Kdyţ 

svítí ţlutá po zelené, tak musíš stát. Kdyţ se rozsvítí ţlutá po červené, tak 

se máš připravit a můţeš jet. Kryštof Hasnedl, Jan Řehák - Na dopravním 

hřišti jsme byli hlavně proto, aby jsme se učili dodrţovat pravidla. Nicola Husáková - Učili 

jsme se, jak správně přecházet, aby se nám nic nestalo. Viktorie Neradová, Patrik Ďatko - 

Líbilo se mi, jak jsem jezdil na kole. Cyklista musí mít na hlavě helmu. Naučili jsme se znát 

hodně značek. Uţ poznáme: stop, dej přednost v jízdě, kruhový objezd, přechod pro chodce, 

zákaz vjezdu všech vozidel, hlavní silnice a spoustu dalších. Ondřej Vorlíček, Lukáš Pošík, 

Saša Gamkrelidze 

Protoţe jsme se chtěli naučit dopravní předpisy a značky, abychom byli na 

ulici v bezpečí, těšili jsme se na dopravní hřiště. Měli jsme hezké 

počasí, svítilo sluníčko a bylo teplo. Jezdili jsme 

na kolech, motokárách a koloběţkách. Museli 

jsme jezdit rychlostí chůze, i kdyţ to bylo pomalé. 

Ale nám to nevadilo. No, některým moţná ano. 

Z koloběţky nás bolely nohy ještě druhý den. Jezdili 

jsme skoro dvě hodiny. Skoro všichni uţ dodrţovali dopravní značky a 

předpisy. Na dopravním hřišti to bylo super a moc se nám tam líbilo. 

Doufám, ţe se sem v tomto školním roce ještě vrátíme. 

Veronika Jílovská a Michal Žiško 4.C, Barbora Hukalová 3.B 

 

Pomáháme dětem v Africe 
Beseda o dětech z Keni byla velmi poutavá. Uvědomil jsem si, ţe ne všechny děti si mohou 

číst kníţky, mít mámu a tátu, kamarády a paní učitelku. Pro nás je škola někdy otravná, 

nechce se nám do ní. Pro ně je škola radost a vzácnost. Těší se na kamarády, paní učitelku a 

hlavně se těší na učení. Proto jsem rád, ţe jsem na takové besedě mohl být. Děkuji. Marek 

Dne 6.9. k nám přijeli kluci z Afriky. Nejdříve nám pustili video Jak se ţije v Africe. Pak se 

nám představili a povídali o Africe. Mohli jsme se ptát na to, co nás zajímá z jejich ţivota. 

Zahráli jsme si také hru, co pro nás připravili. Měli jsme uhodnout třeba kolik stojí voda, 

vzdělání, nebo lékař pro africké děti. Také jsme zpívali. Jsme rádi, ţe k nám přijeli a moc jim 

děkujeme. Honza, Monika 

Přijeli za námi James, 

Adada a Charles přímo 

z Afriky. Kaţdý z nich u 

nich v Africe pomáhal 

zaloţit školu. Po krátkém 

představení nám pustili 

video, kde měly hlavní 

slovo dvě africké děti. 

Mluvily o tom, jak musí 

pomáhat rodičům, aby 

měly co jíst. Jen někdo tam 

můţe chodit do školy, ne 

jako u nás. Pak jsme se 
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učili písničku, hráli hru a zbyl čas i na otázky. Těch bylo habaděj. Po skončení besedy jsme s 

nimi zůstali ve třídě jen my, 5.A. Já jsem se snaţila trochu si popovídat s Adádou. Musím říct, 

ţe mi to docela šlo. Mluvili jsme anglicky. Nakonec s námi ještě měli vlastivědu a naučili se 

něco naopak od nás. Překladatelka byla Lucka - dcera paní učitelky. Fakt jsme si to moc uţili. 

Denisa, Michal 
Celkem se na besedě vybralo 5 259,- Kč. 

 

Okresní kolo in line brusle 

V úterý 21. září 2010 se konal další  ročník Středočeské in line brusle. I v letošním roce závod 

probíhal na cyklostezce v Borkách. Naší školu reprezentovalo celkem sedm ţáků (Adam 

Hruška, Lukáš Mareš, Marek Toms, Adam Růţička, Nikola Doubravová, Denisa Paděrová, 

Kateřina Skalová). Soutěţili podle věku v druţstvech:mladší dívky a chlapci a junior dívky a 

chlapci. Soutěţící byli velmi úspěšní a někteří z nich postupují do krajského kola, které se 

bude konat 5. října 2010 v Benátkách nad Jizerou. První místo obsadila Denisa Paděrová, 

druhé místo získala Nikola Doubravová a na třetím místě se umístili dva ţáci naší školy: 

Kateřina Skalová a Adam Hruška. 

 

Řemeslný trh 
Ve čtvrtek jsme se šli s celou naší třídou podívat na řemeslný trh. Bylo to jako za starých, 

dávných časů, o kterých si vyprávíme ve vlastivědě, nebo o nich čteme v kníţkách. 

Na trhu bylo 53 stánků. Byla tam různá řemesla. Například: kovářství, malování perníčků, 

pekařství, pletení košíků, prodávala se tam medovina a výrobky dalších  řemeslníků. Na trhu 

bylo více neţ 200 lidí. Na náměstí se konal i Kašparův  memoriál. Byl tam pán s krásnými 

kameny, bylo tam i divadlo, něco jako menší cirkus. Na náměstí to bylo hlavně pro děti, ale i 

pro dospělé to bylo zábavné. Pro děti byl lákavý také stánek s plyšáky. A velké návštěvníky 

potěšila teplá medovina. 

Dávali tam zadarmo balonky s ODS. Na druhé straně dávali zadarmo cukrovou vatu a děti si 

mohly uţít i zábavu ve skákacím hradu. 
 

Barevný den 
V úterý 21. září jsme se za učením vypravili s paní učitelkou na náměstí. Čekal nás tam 

Barevný den. Bylo tam hodně her. například Popelka, skákání v pytlích, maxi-domino, 

koloběţky, malování a mnoho dalších zábavných soutěţí. Bavilo nás to. Překvapila nás 

chodící pet láhev, která rozdávala letáčky. Na soutěţící čekalo mnoho hezkých cen – 

rozpouštěcí mýdla, krabička na svačinu, miska na jablko a pomeranč,  magnetové postavy 

popelnic, vějíř, ořezávátko ve tvaru popelnice, náramek na ruku, pexeso, omalovánky a další. 

Za správně zvládnuté úkoly jsme dostali krejcárky, za které jsme si mohli vybrat ceny. 

Pomocí soutěţí a krásné prezentace jsme 

se naučili třídit odpad. 

Barevný den se nám vydařil. I sluníčko 

nám za odměnu krásně svítilo a bylo teplo. 

Zuzana Krásová a Tomáš Pavlík 4.A 

Akce si mi líbila, hlavně jízda na 

koloběţce, ale některé úkoly jsem 

nestihl.Hodně jsem se dověděl o třídění, 

moc jsem si to uţil. Úkoly jsem plnila 

s Míšou, nakonec jsme se vyfotili, byl to 

super den. Na EKO akci se mi moc líbilo. 

Procvičila jsem si třídění odpadu.  

žáci 5.C 
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50 m - to je hračka! 
Dnes 22.září máme Sportovní den. Dělají se tu různé sportovní disciplíny. Například běh na 

50 m, hod kriketovým míčkem, vybíjená, vytrvalostní běh a skok do dálky. My jsme byly 

zvědavé na běh na 50 m. Běhaly děti od 2. aţ do 5. třídy. My jsme se zeptaly několika 

sportovců, jak se jim cvičilo. 

První jsem zpovídala Denisu Chmelařovou: 

Jak se ti Sportovní den líbí?Ano moc se mi líbí. 

Co tě nejvíce baví? Být kapitánem ve vybíjené. 

Chtěla bys to tu pozměnit? Ne, všechno je to tu dobrý. 

Našla sis tu nové přátele? Ano, hodně. 

Co se ti tu nelíbí? Nemám nic, co se mi tu nelíbí. 

A teď si dáme rozhovor s Verčou Tupou. 

Jak se ti líbil Sportovní den? Je hezký, aţ na tu vytrvalost. 

Co tě tu nejvíce baví? Běh na 50 m a skok do dálky. 

Chtěla bys tu něco pozměnit? Chtěla bych, aby byla vytrvalost na 1 kolo. 

Co se ti tu nelíbí? Nelíbí se mi vytrvalost. 

Našla sis nové přátele? Ne, nenašla. 

Co se ti tu líbí? Líbí se mi tu horká čokoláda. 

A další na řadě je  Martin Platzer. 

Jak se ti líbí Sportovní den? Ano, moc líbí. 

Co tě nejvíce baví? Hod kriketovým míčkem. 

Našel sis nové přátele? Ne, uţ jich mám dost. 

Co se ti tu nejvíce líbí? Jako skupina jsme se 

shodli, ţe se nám líbí Tereza Hukalová 

Zpověď Davida Caise: 

Jak se ti líbil Sportovní den? Líbí se mi 

Co tě nejvíce baví? Běhat 50 metrů. 

Co by si chtěl změnit? Chtěl bych, abychom 

běhali 60 m. 

Co se ti nelíbí? Nelíbí se mi nic, vlastně se mi 

líbí vše. 

Našel sis nové přátele? Ne, já jich mám dost. 

Myslíme si, ţe všem se Sportovní den moc líbil. 

Běla Kubištová 5.B a Katka Janovská 5.C 

 

Skoč!!! 
Jednou z disciplín Sportovního dne byl i skok do dálky. Do písku 

skákaly děti od druhých do pátých tříd. Bylo tu hodně dětí. Některé 

děti se bály, ţe to nezvládnou a ostatní děti byly veselé, protoţe to 

uměly. O tuto disciplínu se starala paní učitelka Litrová a 

Hubáčková.Všechny děti se moc snaţily skákat co nejdál. 

Připravily jsme pár otázek pro soutěţící. Chtěly jsme vědět, jaký je 

jejich vztah ke sportu. Tady jsou jejich odpovědi: 

Zeptali jsme se Elišky Mocové, která byla ze 4.B a bylo jí 9 let, jaký 

sport má ráda. Měla ráda basketbal, fotbal, skákání do písku a běhání. 

Denise Paděrové je 11 let, ráda hraje fotbal, věnuje se aerobiku a je 

z 5.A. 

Sáře Blehové se nejvíc líbil běh na 50 m, ráda hraje fotbal a basketbal  

a je ze 4.B. 
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Kačka Pucková, je jí 10 let a je z 4.A. Má ráda jízdu na koni a sportuje dokonce dvakrát 

denně. 

Honza Marek ze 4.A má rád hokej, je mu 10 let. 

Lucka Nováčková, 10 let,  4.B, má ráda aerobic. 

Suchá Nikola uţ má 5 medailí, cvičí 1 hodinu denně. Je jí 10 let, je ze 4.B. 

Vidíte sami, na naší škole máme ke sportu všichni blízko. Tak tedy na shledanou o příštím 

Sportovním dnu. 

Kája Sedláčková 3.A, Adéla Svobodová 4.B, Eliška Kayserová 4.B 

Zábavné hry 
Dnes mají všechny děti dobrou  náladu. Všichni si dobře zasportují a to je 

hlavní. Míček měla na starost paní uč. Hana Pospíšilová. Pomáhali jí její 

pomocníci: Bára Zajíčková, Radek Rosický, Ondra Neustadt a Denisa 

Ptáčková. Děti to moc bavilo a byly šťastné ze svých výkonů. Ne všichni se 

chovali kamarádsky a proto se paní učitelka musela i zlobit. 
 

Několik rozhovorů 
Některým dětem jsme poloţily tyto 

otázky: 

Jak ses připravoval na Sportovní 

den? 

Máš z něčeho obavy? 

Myslíš si, ţe dnes překonáš 

některý svůj osobní rekord? 

Která je tvoje nejlepší disciplína? 

Čím jsi dnes chtěl být – atletem, 

hráčem vybíjené, pomocníkem u 

disciplín nebo novinářem a proč? 

Daniel Bartoš 5.A 

Připravoval jsem se během a 

rozcvičkou. Mám strach z vytrvalostního běhu. Doufám ,ţe překonám rekord. Moje nejlepší 

disciplína je běh na 50m. Místo atletem jsem chtěl jít na vybíjenou. Baví mě to víc. 

Aneţka  Volfová 2.A 
Bojím se vytrvalostního běhu. Myslím,ţe svůj rekord překonám v běhu na 50 m. Pilně jsem se 

připravovala. Nechtěla jsem být ničím jiným. Jsem atletem ráda. 

Závěrečné slovo 
Doufám, ţe všichni překonají svůj rekord a nikdo nebude smutný. Všichni se těší na zítra, 

protoţe se dozvíme výsledky. Všichni jsou hodně napnutí. Tak drţíme palce. 
Monika Kadlecová 5.A, Vendy Nováková 2.B, Kája Tvrdá 2.B 

 

Občerstvení 
Při sportu je zapotřebí doplňovat tekutiny i energii. Proto pro nás paní učitelky připravily také 

mňam občerstvení – ovocný čaj Exotic, horkou mléčnou i hořkou čokoládu. 

V improvizovaném stánku se o děti starala paní učitelka 

Ryšánková. 

Zeptal jsem se jí, jak to dnes se zájmem dětí vypadá. 

„Letos jsem v jednom kole. Obchody jen kvetou.“ A na delší 

povídání uţ paní učitelka opravdu neměla čas. 

Ceny byly přijatelné - například čaj 3Kč, čokolády 5Kč. 
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Počasí 
Opravdové babí léto. Ráno chladno, ale sluníčko ještě má svou sílu. V deset hodin uţ bylo 

krásně. 

Jakub Šedina 5C 
 

Vybíjená v tělocvičně – 2. a 3.ročník 
V tělocvičně hrály vybíjenou děti ze 2. a3.ročníku. Byla čtyři druţstva: Bílí Tygři, 

Berušky, Delfíni a Sparta. 

Moc se jim hra líbila, byli féroví a někteří by si to i zopakovali. 

Sparta: kapitán Vojtěch Novotný a celé jeho druţstvo je ze 3. B. Hráli proti Delfínům a Bílým 

Tygrům, oba zápasy vyhráli. Mají 4 body. 

Delfíni: Lukáš Kmoch je ze 3A. Byl kapitánem Delfínů. Rád hraje fotbal. A nejvíc se mu 

líbila vybíjená. Delfíni vyhráli nad Beruškami, ale prohráli se Spartou. 

Kdyţ jsme odcházeli připravovat noviny, ještě nebylo dohráno. Sami jsme zvědaví, jak to 

dopadne. 

Anežka Ledvinová 5. A, Matěj Záboj 2. A, Eduard Pokorný 3. B 
 

Vybíjená na hřišti – 4. a 5.ročník 
Kromě hlavních atletických disciplín se děti dnes utkaly také ve vybíjené. 

Bylo vidět, jak je hra baví. Navzájem se povzbuzovaly, snaţily se vyhecovat k nejlepším 

výkonům. Soupeřily 4 skupiny. Kdyţ jsme odcházeli, nejlepší byla 4. skupina, druhá byla 

skupina číslo 2 a třetí byla 1.skupina. Sami jsme moc zvědaví, jak to nakonec dopadlo. 

Rozhovory 

Lukáš  Nikl: „Na vybíjené jsou 4 týmy. 4. tým napoprvé vyhrál. Všem se tu moc líbí. 

Lukáš Spal vydrţel nejdéle ze své skupiny v poli, podle něj jeho skupina číslo 3 

nespolupracuje. 

Filip Šedivý je ve 4. skupině. Poprvé vyhráli nad skupinou číslo3. Jeho nejoblíbenější sport je 

hokej. 

Adam Beneš: Nejvíc ho baví přestávky kvůli hraní na mobilu. 

Ludovit Poloma je kapitán skupiny číslo 2. Rád o přestávce pije čokoládu. Hráli proti 

skupině číslo 4. Neţ začali hrát Luďa tvrdil, ţe určitě prohrají. 

Majda Lipnerová je ve skupině číslo 2. První zápas prohráli, líbí se jí tady. 

Kristýna Havelková: moc jí to tam nebavilo a byla jí zima. 

Lukáš Mareš: líbilo se mu tam, protoţe má ve skupině kamaráda Marka. 

Adriana Hrubá, 2.A a Lukáš Píša 5.C 
 

Výsledky: 
Atletický čtyřboj – jednotlivci 
Nejlepší je ten, kdo do získal nejmenší počet bodů. Získané body jsou součtem umístění 

v jednotlivých disciplinách (běh 50 metrů, skok do dálky, hod kriketovým míčkem, 

vytrvalostní běh) 
 

2.ročník chlapci  2.ročník dívky  4.ročník chlapci   4.ročník dívky  

Vítek Zdeněk 8 Seifertová Lucie 6 Kraus Jiří 5  Mocová Eliška 10 

Pošík Lukáš 10 Radníková Barbora 7 Kotrč Filip 13  Suchá Nikola 13 

Novák Pavel 14 Kopelentová Lucie 15 Vobořil Jan 15  Havrdová Adéla 15 

3.ročník chlapci  3.ročník dívky  5.ročník chlapci   5.ročník dívky  

Kopáček Jakub 7 Slavíčková Veronika 10 Zahradníček Filip 11  Tupá Veronika 11 

Merta Tomáš 8 Raková Vanda 13 Hruška Adam 13  Pecinová Barbora 16 

Somberg Filip 13 Holubová Kateřina 17 Cais David 14  Pavlíková Tereza 16 
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V soutěţi druţstev je výsledný počet bodů součtem umístění jednotlivých členů druţstva  

v disciplinách čtyřboje. Soutěţila pětičlenná druţstva chlapců 

a dívek jednotlivých tříd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybíjená 2. a 3.ročník - krásný turnaj 
Ţáci druhého a třetího ročníku sehráli krásný turnaj ve vybíjené. Některé polekaly prudké 

střely třeťáků, jiné pouze přehození hřiště. V čestném souboji si nejlépe vedli Tomáš 

Humpolák, Vojtěch Novotný a Lukáš Nykl – všichni ze  III.B. 

1. místo - kapitán: Tomáš Humpolák, druţstvo: Jan Tyrkas, Lucie Červinková, Andrea 

Kolovecká, Eliška Rejhonová, Nela Hrubá, Natálie Akolová, Andrea Keclová 

2. místo: kapitán Lukáš Nykl, druţstvo: Lukáš Kmoch, Kristina Doanová, Monika Kličková, 

Jan Řehák, Štěpánka Barešová,Tereza Chromá,Sára Štolbová 

3. místo - kapitán Vojtěch Novotný, druţstvo: Patrik Slavíček, Barbora Sýkorová, Dominika 

Zedníčková, Patrik Beneš, Martin Slavík, Johan Schon 

Všichni ţáci se rozešli s 

úsměvem na tváři. Vyhráli 

přece všichni !!!! 

 

Vybíjená 4.a 5. ročník 
1.místo : 4.druţstvo   - 

Molárová Dominika, Bříza Jan, 

Moc Aleš, Beneš Adam, 

Šedivý Filip,Shhoda Martin, 

Matoušková Karolína 

2.místo : 2.druţstvo – Mako 

Martin, Toms Marek,Poloma 

Ludovít, Král Michal, Mareš 

Lukáš, Lipnerová Magda, Jirků Vojtěch 

 družstvo body 

1 3.B chlapci 96 
2 3.B dívky 106 
3 2.B chlapci 110 
4 2.A dívky 114 
5 2.A chlapci 120 
6 4.B dívky 121 
7 4.C chlapci 133 
8 5.A chlapci 142 
9 5.B dívky 143 
10 2.B dívky 144 
11 4.B chlapci 149 
12 5.C dívky 150 
13 3.A chlapci 161 
14 5.C chlapci 162 
15 4.A dívky 169 
16 3.A dívky 170 
17 5.B chlapci 171 
18 5.A dívky 181 
 19 4.C dívky 189 
20 4.A chlapci 195 
21 3.AB dívky 201 
22 2.AB dívky 219 
23 3.AB chlapci 221 
24 2.AB chlapci 245 
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3.místo : 1.druţstvo- Mareš David,Světlík Jan, Toth Tomáš, Poloma Martin, Havelková 

Kristýna, Líska Jaroslav 

4.místo : 3. druţstvo Spal Lukáš, Chmelařová Denisa, Pospíšil Vilém, Verner Zdeněk, 

Komárek David, Vaněk Dominik 

Nejlepší hráči: Spal Lukáš, Světlík Jan, Chmelařová Denisa 
 

Slavnostní předání medailí, diplomů a cen proběhlo ve čtvrtek 23.září v 8 hodin na školním 

hřišti. 
 

Soutěţ v malování – „Prázdniny 2010“ 
Do soutěţe bylo posláno 300 obrázků. Vyhodnocení nejlepších s předáním cen proběhlo 

23.září na Karlově náměstí v Kolíně. V kategorii ţáků 3. a 5.tříd se umístil na krásném 

3.místě Ondřej Neumann ze 4.B. Blahopřejeme. 

 

Poprázdninové veršování v 5.A 
 

Divadlo - Adam, Honza, Michal, Aneta Ţvýkačková - Aneta 

Aţ odbije kyvadlo, Ţvýkačková bublina, 

začíná nám divadlo. je jen jedna jediná. 

Harry Potter vystupuje, I kdyţ ţvýkáš sebevíc, 

Hermionu zastupuje. Máš z ní jen ţvýkací nic. 

Strakonický dudák hraje, A kdyţ se napne moc, 

Dorotka mu k tomu pěje. slyšíš, jak volá o pomoc, 

 kterou poskytneš rád, 

Školní rok – Denisa, Aneţka vţdyť prasknul by tvůj kamarád. 

Skončily prázdniny a legrace Ţvýkačka růţová jahodová 

a zase bude rok práce. nám chutná a je zcela nová. 

Prázdniny vánoční budou brzičko, A jak zakousneš se do ţvýkačky, 

uţ se těším, babičko! vidíš, jak plují mráčky. 

Mám samé jedničky moje milá mámo, 

víkend tu bude, přijde to samo. 

 

Školní rok - Tereza, Denisa 

Zaspal jsem školní rok, Máma mě vzbudila 

neudělal jsem z domu ani krok. a potom mi pravila: 

Uţ tu leţím dlouhou dobu,  Vystrčíš z domu nos, 

v posteli se pořád kopu.  sedne si na něj kos. 

Nastalo školní ráno, Sotva jsem vystrčil z domu nos, 

Nebuď mě prosím, mámo. sedl mi na něj černý kos. 
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