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Samostatná příloha časopisu 

Co mi dal loňský rok? 
Ema Bandasová 
 
Minulý školní rok byl lockdown. Když si na to teď vzpomínám, je to hrozný pocit. 
Když jsme byli poprvé za kamerami místo ve škole, radovala, jsem se.  
“Cha, cha, cha, nemusím vstávat v půl šesté. Nemusím si převlékat spodek, protože 
to není vidět.“ Tohle mne však asi za dva týdny omrzelo. Měla jsem deprese. 
Vůbec se mi nešlo připojit na hodinu. Nevěděla jsem, co dělat. Vůbec jsem tomu 
učivu nerozuměla, a když jsem se chtěla zeptat, jako by se to naschvál vypnulo. 
Můj počítač už byl starý. A pořád se vypínal a sekal. Nemohla jsem se vidět s 
kamarádkami a po chvíli zakázali vidět se i s babičkami, když bydlí třeba, jako ta 
moje, ve Zbraslavicích. 
Pořád jsem se obávala úkolů z jiného učiva. Vůbec mi to nešlo. Nemohli jsme 
chodit ani ven. A bylo mi blbě. Kluci prožívali lockdown asi s úsměvem, protože si 
pouštěli o hodinách (online) písničky na repráku a nedávali pozor. 
Pro mne byla pandemie nejhorší věc v mém životě. Máma byla v práci a táta tomu 
učení nerozuměl a bylo to podle mne pro celou rodinu těžké. Hlavně pro mámu, ta 
je zdravotní sestřička. Když bych já, každý den viděla lidi, kteří umírají na covid-
19, nedokázala bych to. Potom se už připojovala půlka dětí a byla to hrůza. 
Obzvlášť pro mne, příšerný! 
Potom se díky Bohu začalo vše otevírat a online hodiny už nebyly. Tak doufám, že 
už to nikdy nezažiju. 
Ale když na to pomyslím, je to pořád hrozivý. A je mi divně. Když to tak vezmu, 
ve škole jsme nebyli rok! To už nechci nikdy zažít znovu! 
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Povídky na září od dětí ze IV. A 
 
ZATOULANÉ JABLÍČKO  
Ellen Maxová 
 
Byla jednou jedna jabloň, na které 
rostla kouzelná jablíčka.  
Byla kouzelná, protože si uměla 
mezi sebou povídat, ale nikdo jim 
nerozuměl. Jednoho dne přišel Pepa a očesal celou jabloň.  
Jablíčka se nestihla ani rozloučit a Pepa je odvezl do moštárny. Odvezl tam 
všechna jablíčka, takže byla ještě chvilku spolu, ale netrvalo dlouho a vzali všechna 
jablíčka a dali je do lisu na ovoce, ze kterého vytéká mošt.  
Kdo se toho moštu napil, tak rozuměl všem kouzelným jablíčkům. 
 
LESNÍ VOLBY  
Lukáš Vávra 
Jednoho dne se mužíček listnatého stromu a mužíček jehličnatého stromu začnou 
hádat, jaký ten les bude.  
Veverka je zastaví a řekne: „Přestaňte se hádat a pojďme hlasovat.“  
Oba mužíčkové mají stejně hlasů. Takže les bude smíšený. Všichni se začnou 
radovat a najednou se z davu ozve: „Vyšlo nám to!“ 

Oba mužíčkové jsou překvapeni.  
Všechna zvířátka se totiž před volbami 
domluvila, že budou hlasovat pro oba 
mužíčky stejně. Mužíčkové se to dozvědí a 
řeknou si, že smíšený les je taky Super. 
Takže všechna zvířátka jsou šťastná, že ta 
domluva mužíčkům nevadí a že vše dobře 
vyřešili.  

Smíšený les je SUPER.  
 
O SKŘÍTKOVI MATLOVI  
 Lucie Vaňková 
Byl jednou jeden skřítek a ten se jmenoval Matla. 
Říkali mu Matla, protože všechno vždycky zmatlal. Skřítek Matla byl zvídavý a 
tím začíná náš příběh. 
Matla šel lesem domů a říká: „Ten podzim je tak krásný.“ V tom potkal kamarádku 
veverku a povídá jí: „Zase se mi nic nepovedlo.“  
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Veverka na to: „Začni chodit do lesní školky.“ 
„Tak dobře, začnu chodit hned zítra, ale nejdříve se musím zeptat maminky. 
„Maminko můžu chodit do lesní školky?“ 
„Dobře, můžeš. Ale musíš být hodný.“ 
Je ráno a skřítek Matla se už nemohl dočkat.  
První hodinu mají prvouku a paní učitelka se představí: „Jmenuji se paní 
Kaštanová.“  
„Dobrý den paní učitelko.“  
„Dobrý den, děti.  
Podívejte, děti, tady je žalud a tady zase kaštan.“ 
 Skřítek Matla byl nadšením bez sebe. A hned si našel kamarádku. Jmenovala se 
Zvonilka.  
Druhou hodinu měli skřítkocvik a dělali kotrmelce a skřítek Matla se moc těšil. 
První šla Zvonilka, druhý kamarád Žalud a třetí veverka Terka. Teď všichni udělali 
hezké kotrmelce, a potom šel Matla. Chtěl udělat krásný kotrmelec, ale udělal 
jeden, druhý, třetí a narazil do zdi.  
Potom hráli Skřítkovanou, to je jako vybíjená. Skřítek byl dvakrát vybit.  
Třetí hodinu měli matematiku. Počítají jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm… 
„Zvonilko, kolik je 1+5 ?“  
„Je to šest.“  
„A ty veverko Terko, kolik je 
6+2?“  
„ To je 8.“  
„ Žalude, kolik je 1+4.“  
„ To je 5.“  
„ A ty Matlo, kolik je 1+2? “  
To je 2.“  
„To je tři.“  
„Omlouvám se, paní učitelko.“  
„Končí hodina, běžte už domů.“ 
 A slyší dupání. To byla holčička 
Anetka, měla hodně ráda příběhy o skřítcích. A ta Holčička Anetka řekla: „Ahoj.“  
Matla řekl: „Ahoj.“  
„Já jsem Anetka.“  
„Já jsem Matla. Pojď, budeme si hrát.“ 
Tak to šlo každý den. Tak se z nich stali kamarádi. 
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Sportovní den žáků 1. stupně 
 
Sportovní den druháčků  
Dnes jsme měli den plný sportu. Nejprve jsme si užili ukázkovou hodinu házené, 
kde jsme se naučili, jak přihrát, pohybovat se na hřišti a střílet na branku.  

Po svačině jsme pak sportovali na hřišti. Běhali jsme, skákali do dálky, házeli a 
nakonec nás čekala vytrvalost.  
Dokonce i počasí na nás bylo dnes hodné. Určitě jsme si to všichni užili, bylo to 
moc fajn. 
Žáci II. C  
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Výsledky atletického čtyřboje jednotlivců 
 

3.ročník chlapci body 
1. Šitych Petr (3.A) 8 
2. Beneš Jakub(3.B) 16 
3. Páv Vojta(3.A) 22 

 
4.ročník chlapci body 

1. Jangl Oliver (4.C) 13 
2. Oupický Radek (4.A) 28 
3. Smítka Maxim (4.A) 30 

 
5.ročník chlapci body 

1. Straňák Dominik (5.B) 5 
2. Sodoma Michal (5.C) 11 
3. Sandecký Filip (5.A) 15 

 
 

 
 
 
 
 
 

3.ročník dívky body 
1. Šafářová Claudie (3.C) 21 
2. Kordačová Tereza (3.B) 22 
3. Luštická Veronika (3.C) 27 

4.ročník dívky body 
1. Převrátilová Nikol (4.B) 15 
2. Kaufmanová Sofie (4.A) 17 
3. Valihrachová Natálie (4.B) 18 

5.ročník dívky body 
1. Ptáčková Eliška (5.B) 4 
2. Posedělová Sára (5.B) 17 
3. Hrušková Nela (5.C) 27 
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Výsledková listina hlavní soutěže – atletický čtyřboj tříd 
 

 
pořadí třída body 
1. 3.A (CH) 174 
2. 5.B (D) 174 
3. 5.A (CH) 175 
4. 4.B (D) 190 
5. 4.A (CH) 195 
6. 3.C (D) 224 
7. 4.A (D) 228 
8. 4.B (CH) 249 
9. 5.C (D) 250 
10. 5.B (CH) 252 

11. 3.B (CH) 280 
12. 3.C (CH) 281 

13. 5.C (CH) 290 
14. 3.B (D) 315 
15. 3.A (D) 336 
16. 4.C (D) 346 
17. 4.C (CH) 359 
18. 5.A (D) 402 

 
 
 
Přespolní běh žáků 4. ročníku 30. září 2021 
 
1. Jangl Oliver 4.C 3:03 Luzarová Ema 4.C 3:13 
2. Kubera Jakub 4.B 3:06 Lapková Emma 4.C 3:15 
3. Čábelka Jáchym 4.B 3:08 Převrátilová Nikola 4.B 3:25 
4. Havelka David 4.C 3:14 Valihrachová Natálie 4.B 3:32 
5. Dekiský Daniel 4.A 3:15 Kaufmanová Sofie 4.A 3:37 
 Johannis 4.A 3:17 Kalincová 4.B 3:41 
 Kozlík 4.A 3:23 Janečková 4.A 3:42 
 Rajman 4.C 3:28 Machová 4.B 3:49 
 Matucha 4.B 3:35 Horáková 4.B 3:57 
 Synek 4.A 3:40 Schilbachová 4.C 3:57 
 Burian 4.A 3:41 Vaňková 4.A 4:17 
 Oupický 4.A 3:48 Zenknerová 4.C 4:21 
 Zikuda 4.C 3:49 Ševčíková 4.B 4:28 
 Urban 4.C 3:50 Drápková 4.B 4:33 
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 Moravec 4.B 3:53 Müllerová 4.B 4:43 
 Coubal 4.A 3:54 Smetáková 4.C 4:45 
 Šitych 4.C 3:55 Zadražilová 4.B 4:48 
 Holub 4.A 3:56 Inamová 4.C 4:55 
 Šindelář 4.A 3:58 Peeters 4.C 5:00 
 Kožíšek 4.A 4:02 Olajošová 4.B 5:10 
 Hovorka 4.A 4:04 Trňáková 4.B 5:16 
 Brož 4.B 4:14 Sarauerová 4.C 5:18 
 Ledašil 4.A 4:15 Zikmundová 4.B 5:32 
 Výborný 4.C 4:18 
 Bedrnyk 4.C 4:19 
 Rujzl 4.A 4:23 
 Cotelnicov 4.C 4:24 
 Lískovec 4.C 4:26 
 Suvák 4.C 4:35 
 Brumerčík 4.A 4:42 
 Zvoníček 4.C 4:58 
 Žampach 4.C 4:59 
 Novotný 4.C 5:06 

 

 Štrobl 4.A 5:14 
 Jareš 4.B 5:25 

 
 
Přespolní běh žáků 5. ročníku 30. září 2021 
 
1. Straňák Dominik 5.B 2:58 Ptáčková Eliška 5.B 2:59 
2. Kohel Filip 5.B 3:01 Rakušanová Agáta 5.C 3:07 
3. Spitzer Josef 5.B 3:22 Maršíková Natálie 5.A 3:12 
4. Provazník Matyáš 5.C 3:26 Posedělová Sára 5.B 3:12 
5. Sandecký Filip 5.A 3:27 Provazníková Veronika 5.C 3:12 
6. Remler 5.C 3:28 Spitzerová 5.B 3:37 
7. Paula 5.B 3:34 Procházková 5.A 3:45 
 Kondrát  5.A 3:37 Fundová 5.A 3:47 
 Šedivý 5.B 3:47 Bereczová 5.C 3:47 
 Sýkora 5.B 4:01 Pospíšilová 5.B 3:49 
 Fidler 5.A 4:14 Jirková 5.C 3:50 
 Šimek 5.C 4:17 Jíchová 5.C 3:53 
 Hudec 5.A 4:24 Ofukaná 5.B 3:58 
 Lesák 5.A 4:27 Flídrová 5.C 4:03 
 Fila 5.C 4:29 Kalašová 5.B 4:07 
 Cikán 5.A 4:30 Barbenko 5.C 4:07 
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 Glanz 5.C 4:39 Machanderová 5.B 4:10 
 Hujer 5.B 4:52 Vycudilíková 5.B 4:10 
 Mareš 5.A 4:53 Fridrichová 5.C 4:15 
 Bena 5.A 5:01 Zemanová 5.B 4:20 
 Machalický 5.A 5:02 Vodičková 5.A 4:35 
 Okhochyj 5.B 5:10 Hrušková 5.C 4:36 
 Mrňák 5.C 5:47 Lušovjanová 5.A 4:37 
 Horák 5.A 5:55 Husáková 5.C 4:42 
 Strnad 5.A 5:55 Kuřátková 5.B 5:07 
 Maryška  5.A 5:59 Anderková 5.B 5:15 
 Borovec 5.C 5:59 Nováková 5.B 5:27 
 Folkman 5.C 6:02 
 Laichman 5.C 6:06 
 Jeník 5.B 6:07 

Cvičení v přírodě 30. září 2021 

Dnes jsme se všichni vydali na cvičení v přírodě. 
Ráno to vypadalo, že bude pěkná zima, ale 
sluníčko se na nás nakonec smálo celé dopoledne. 
Před odchodem ze školy jsme si pustili film, kde 
jsme si zopakovali všechna důležitá telefonní čísla 
pro případ, že bychom se ocitli v nějaké 
mimořádné situaci. Pak následoval poplach, který 
ale nebyl opravdový. Jen jsme si ve třídě zkusili, 
jak rychle a bezpečně bychom opustili školu, 
kdyby bylo třeba…  
Pak jsme 
vyrazili směrem 
Kmochův 
ostrov, kde jsme 
měli připravena 

různá stanoviště – obratnost, hod na cíl, 
přenášení zraněného, co si máme dát do 
evakuačního zavazadla (a co to vlastně vůbec 
znamená, poznávání rostlin a plodů,…a na závěr 
byl vytrvalostní běh. Shodli jsme se pak ve třídě, 
že ten se nám asi líbil ze všeho nejvíc. A co se nám nelíbilo? Snad jen, že ten super 
den moc rychle utekl. Děti ze 2. ročníku     
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Dýňové odpoledne ve II. C 19. října 2021 
Dnes jsme se odpoledne sešli 
společně s dětmi i jejich rodiči na 
školní zahradě a vydlabávali jsme 
dýně. Maminky nám připravili i 
velmi 
chutné 

občerstvení. Plán byl původně takový, že rodiče dětem 
pouze pomohou, nakonec ale většinou děti pomohly s 
namalováním a rodiče pak dýni vyřezali. Šlo jim to ale 
moc dobře a vypadalo, že si to i užili J. Strávili jsme 
spolu skvělé odpoledne a doufáme, že nebude poslední. 
Děti ze II. C 
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Říjnové příběhy 

O velkém obrovi, Jakub Johannis 
 
Žil jednou jeden velký obr, který se jmenoval Obrák. 
Obrák konečně vylezl ze své jeskyně. Když se Obrák 
rozkoukal, zjistil, že je už říjen. Listí padalo a zvířátka 
hledala \jídlo. V lese byl klid. Obrák si vzpomněl, že 
bude brzy hallowen? Tak si ze své jeskyně vytáhl 
ozdoby. Byly tam duchové, netopýři, upíři, zombii, 
mumie a světlo, které svítilo na jeho jeskyni. 
Vzpomněl si, že nemá dýně. Blízko jeskyně bylo pole s dýněmi, tak se tam vydal. 
Na poli Obrák sbíral dýně a v tom si všiml, že se na něho kouká malý chlapec. 
Obrák nevěděl, co má dělat. Tak utíkal pryč, ale chlapec běžel za ním a volal na 
něho: „Obře….“ Obrák se zastavil a otočil se na něho. Chlapec k němu doběhl a 
povídá: “Budeme kamarádi.“ Obrák řekl, že ano a vzal ho za ruku. Začali spolu 
sbírat ty dýně. Chlapec mu řekl, že jeho jméno je Ondra. Ondra se také zeptal, jestli 
se tady budou každý den scházet. Obrák souhlasil. Od té doby se každý den 
scházejí. 
 
Hallowen, Nikola Pechmanová  
 

Byli tři holky a tři chlapci. Jednoho dne se Niky, Lucka a 
Saša potkaly s Šimonem, Ondrou a Davidem. „Ahoj“, 
pozdravili se. Na vyzdobeném dvoře si povídali. Niky 
zarazilo, že na dvoře jsou dýně, obludy z kaštanů a další 
ozdoby. Holky zaslechly, že se kluci baví o Halloweenu. 
Přišly blíž. Šimon zrovna vykládal, že půjde asi za upíra. 
Proč se bavíte o Halloweenu? Protože dnes je! „A jo…“, 
řekly holky. „Rychle, jinak přijdeme pozdě do školy.“ 
zakřičel David. Po škole zašli k Ondrovi domů. Začaly se 
dělat kostýmy. Šimon byl za upíra. Ondra za čaroděje. 
David za smrtku. Niky za kočku. Lucka za čarodějnici a 

Saša za pavouka. A mohlo se koledovat. Koleda se povedla, vykoledovali hodně 
bonbónů. Po koledě šli spát. V noci se jim každému zdál příběh o své masce. 
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