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Samostatná příloha časopisu 

Ohlédnutí za prvním pololetím 
 

Když jsem přišel do čtvrté třídy, tak jsem nevěděl, jak to bude probíhat.  
Dostali jsme super učitelku. Přihlásil jsem se na čtenářský klub, kde jsme si 
vypravovali, co jsme přečetli. Později jsem zjistil, že to nebude špatný. 
Dostával jsem samé jedničky. Jednou jsem dostal covid, tak jsem musel být doma. 
Když jsem šel zpátky do školy, zjistil jsem, že mě nejvíc baví čtenářský klub. Byl 
jsem hodně šťastný, protože mám tuhle paní učitelku a tuhle třídu. Naučil jsem se 
hodně nového učiva. 
Vždycky jsme na čtenářském klubu seděli na podsedácích, ale potom jsme začali 
chodit do knihovny.  Paní učitelka objednala podsedáky i do knihovny, ale ještě 
tam nejsou. 

 
 



 

2 

Ze všech pololetních testů jsem dostal jedničku.  
Když paní učitelka rozdávala pololetní vysvědčení, tak jsem měl samé jedničky a 
ještě jsem dostal i pochvalu.  
Do čtenářského deníku jsem dostal pochvalu za nejlepšího čtenáře třídy IV. A. Už 
se těším na druhé pololetí. Johanis IV. A 

 
A je to. Jsem ve čtvrté třídě! 
Nejdřív jsem se bála, že to nezvládnu. Učení bylo trochu víc, než ve 3. třídě, ale 
s naší paní učitelkou to bylo snadné. Vždy nám všechno vysvětlila a naučila.  
Ve 3. třídě mi moc nešla čeština, ale teď mi přijde snadná. Díky čtenářskému klubu 
teď víc čtu.  
Baví mě projekty, které s paní učitelkou děláme. Nejvíc mě baví výtvarná výchova. 
Doučko je také super. Paní učitelka mě chválila. Když mě chválila, měla jsem 
radost. 
Už vím, že naše paní učitelka je nejlepší učitelka pod sluncem. Vaňková IV. A 
 
Myslela jsem si, že v 1. pololetí 4. třídy to bude jednodušší. Jak jsem přišla do 4. 
třídy, myslela jsem, že to vzdám. Ale ne. Bála jsem se a měla jsem strach a trému. 
Jak jsem se bála, tak mi nešlo ani moc přemýšlet.  
To, co se mi stalo poprvé, bylo to, že jsem zapomněla učebnice a bylo mi to moc 
líto. Dokonce jsem se bála říct svůj názor.  
Potom pomalu strach, obavy a tréma mizela. Pracovalo se mi líp. Když jsem něco 
nevěděla, tak jsem se bála zeptat. Potom jsem se nebála a paní učitelka nám vše 
vysvětlí. Baví mě s paní učitelkou kreslit.  
Paní učitelka vždycky říká pravdu. Řekla, co se jí líbí a co se jí nelíbí. A je stručná. 
Na paní učitelce se mi líbilo, že je hodná. A pořád se mi to líbí.  



 

3 

A jsem ráda, že chodím na čtenářský klub. Už se ničeho nebojím. 
Pechmanová IV. A 

 
V prvním pololetí to bylo super. Myslím, že jsem mohl mít lepší známky. Ale jinak 
to bylo dobrý. V prvním pololetí jsme se učili mnohem víc, než ve třetí třídě. 
Myslel jsem, že na vysvědčení budu mít nějakou dvojku, ale nebyla tam. To mě 
docela zaskočilo. Věřím, že až přijdu domů, rodiče budou nadšení. 
No a bál jsem se, že to bude hodně těžké, ale celkem to bylo v pohodě. Jenom ta 
angličtina byla docela těžká. Nejvíc mě bavil čtenářský klub a doučko a tělocvik. 
Doma jsem si říkal, že se vůbec přihlašovat nebudu, ale ten čtenářský klub i doučko 
mě začalo bavit. Na doučku je legrace, každou chvíli se tam smějeme. Obával jsem 
se češtiny, ale máme super cvičení v pracovních sešitech a tak je to dobrý. Sice 
když mě paní učitelka vyvolá, tak někdy třeba neodpovím, protože nevím. No, 
bohužel mám jednu poznámku za vyrušování. 
To první pololetí rychle uteklo. I když mi někdy hodiny utíkají pomalu a ráno se mi 
nechce vstávat. Ale jinak je škola super a na základku bych chodil celý život. A 
někdy jsem ve škole nebyl, protože jsem byl nemocný nebo na očkování. Ale tak 
do školy by měl chodit každý. Teď jsem dostal brýle a sedím víc v přední lavici a 
daří se mi líp, než ve třetí třídě. Sedím sice s Nikou, ale je to super. Někdy se i 
netěším, protože máme dlouho školu, třeba do půl čtvrté. Ale škola mě moc baví. 
Rujzl IV. A 

 
Jak vyrobit krmítko pro ptáčky  
 
Nejdřív jsme jeli autobusem. Když jsme vystoupili, vešli jsme do dílny, kde jsme to 
všechno vyrobili. 
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Dali nám takové dvě desky, na kterých 
jsme všechno stavěli. Pak jsme dostali 
dvě lišty, na které jsme přibili tři 
hřebíky a udělali jsme čáry tužkou. 
Potom jsme lišty přibili k té destičce. 
Dostali jsme další dvě delší lišty, na 
kterých jsme museli naměřit 25 cm. To 
jsme uřízli pilou a šli jsme za panem 
mistrem, který nám to speciální pistolí 
přibil k sobě. V té pistoli byly hřebíky. 
Potom jsme dostali 4 nohy, do kterých 
nám pan mistr nastřelil hřebíky. Tím 

pádem jsme mohli přibít střechu. Pomocníci pana mistra nám pomáhali stříšku 
přidělat vrtačkou a šrouby. Krmítko vypadalo moc hezky. Bylo krásné. Doma si ho 
můžeme ošetřit nějakým lakem nebo natřít barvou. A na střechu dát kousek lina. 
Pak jsme odjeli zpátky do školy a šli rovnou na oběd. Po obědě jsme šli domů. 
Rodiče, když krmítko viděli, byli moc nadšení a já taky. Společně s rodiči krmítko 
ošetříme. Rujzl IV. A 
 
Na stavební škole jsme dostali svačinu a šli jsme do dílny. Dostali jsme dřeva na 
střechu, různé obdélníky a sloupy, aby střecha držela. Z nářadí jsme měli hřebíky, 
kladívko, pilku a tužku. 
Vzali jsme větší obdélník jako spodek a k tomu malé obdélníčky. Dali jsme je 
k sobě a tužkou 
jsme udělali na 
malá dřívka čáru. 
Potom jsme vzali 
hřebíky a 
kladívko. Naťukali 
jsme hřebíky na 
dřívko. Museli 
jsme opatrně, aby 
neprasklo. Potom 
jsme to přibili 
k sobě, ale jeden hřebík mi vyjel, tak jsme to museli opravit. Potom jsme vzali zase 
malý obdélníček a tužkou nakreslili čáru a naměřili 25 cm. Vzali jsme si sloupy a 
šli do fronty, aby nám to přidělali. Za chvilku jsem to měl hotové. Sloupy i střecha 
byly na svém místě a dobře držely. Krmítko se povedlo a moc mě to bavilo. 
Johanis IV. A 
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Knížka pro prvňáčka 
 

Povídali jsme si s paní knihovnicí o 
knihovně, co v ní najdeme a jak se v ní 
chovat. Dozvěděli jsme se, jak se 
zaregistrovat a naučili jsme se orientovat 
mezi poličkami plnými knih. Také jsme 
zjistili, že v knihovně se dá s knihou nebo 
časopisem příjemně relaxovat. Můžeme si tu 
kromě knížek vypůjčit i společenské hry. 
Paní knihovnice nám přečetla pohádku o 
tom, jak taková knížka vzniká. Nakonec 
jsme si knížky mohli sami prohlížet.  
Kdo chtěl, vyrobil si záložku do knížky. 
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