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Dračí lodě 
13.května 2022 
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„Během pátečního rána se v Písku mezi 

Kamenným a Novým mostem ozý val 

zvuk bubnu  a hlasý desí tek fandí cí ch 

diva ku . Tito diva ci pr is li podpor it jeden 

z 15 tý mu ze za kladní ch a str ední ch 

s kol. Vs ichni býli odhodla ni výhra t. 

Pta te se co? 

Na r ece Otave  se konala oblí bena  

soute z  drac í ch lodí  s na zvem „Draci 

mezi mostý“.  

 

 
„Naposledy jsme jeli na podzim 

minulého roku, teď to bylo lehčí, 

voda je mnohem teplejší. Je to 

obrovský adrenalin.“ 

Nicolas Krejčí 9.A  

„Jiz  od osme  hodiný ranní  se mezi mostý 

proha ne lý drac í  lode  na 200 metru  

dlouhe m u seku. Vs echný tý mý býlý az  na 

Draký z Bernu (z a ci za kladní  s kolý 

v Bernarticí ch) z Pí sku.   

Počasí chvílemi nebýlo příjemné, závodý 

velmi znepříjemňoval vítr. 

Kolem pu l druhe  jsme se dozve de li 

vý sledký. Bohuz el jsme se neumí stili, 

ale i tak jsme si za vode ní  velmi uz ili!  

„V předchozím kole jsme jeli 

v druhé dráze a tam to pro nás 

bylo náročnější, je tam silnější 

proud. Teď nám to šlo lépe a 

myslím, že jsme do toho dali 

všechno. Toto kolo jsme vyhráli, 

z toho máme dobrý pocit, jak se 

umístíme celkově se uvidí.“  

Lukáš Plachý 9.B  
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Pískoviště 
13. – 15. května 2022 
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Sochý z pí sku a spousta za bavý. Tak jde shrnout 

festival s na zvem „Pí skovis te “, který  je v nas em me ste  

jiz  tradic ní . Letos ní  roc ní k býl ale specia lne js í  o ru zne  

novinký.  

Největší novinkou býlo putování kolem řeký Otavý. 

Na cestě kolem řeký býlo mnoho interaktivních 

zastávek, ve kterých návštěvníci měli hledat spojitosti 

mezi Pískem a jeho vodím tokem.  

V pátek probíhali již zmíněné Dračí lodě a oficiální 

zahájení výstavý soch z písku.  

 

V sobotu probí hal hlavní  program – pe t lidský ch 

smýslu  zna zorne ne  v pe ti stanovis tí ch.  

Během sobotý probíhalý akce také na městském 

ostrově, kde jsme mohli shlédnout například 

oblíbené Divadlo Víti Marčíka s hrou Labýrint světa a 

další loutková divadla.  

Workshopý ať již taneční, hudební nebo kulinářské a 

jiné se konalý u Domu U Slona nebo na parkánech.  

Koncertý probíhalý převážně v okolí kavárný 

Balzám.  
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Mgr. Eliška Indorvá  

Mgr. Helena Zabilková 

 

 

  

„Tak jako každoročně, i letos jsme na naší 

škole oslavili příchod jara „Čarodějnickou 

nocí“, která je u nás již tradicí. Ve čtvrtek 

odpoledne se kolem dvouset dětí prvního i 

druhého stupně sešlo ke společným hrám 

v prostorách školý i mimo školní budovu. 

Objevilo se bezpočet čarodějnic, čarodějů i 

jiných strašidelně výhlížejících stvoření a 

příšerek. Deváťáci si pro děti připravili 

různé hrý, tančilo se, skákalo, střílelo z luku 

a konalý se také sportovní turnaje. K večeři 

si děti opeklý buřtý a pak se dalý do 

přípravý pelíšků na spaní.  

Čarodějnická noc 

28. dubna 2022 

Mnoho z dětí spalo poprvé mimo domov, 

a tak se nesmíme divit, že se někteří 

trochu bálý. Čekala je totiž strašidelná 

STEZKA ODVAHY. Tou i naši nejmenší 

odvážně prošli, pravda, za asistence 

paních učitelek a výchovatelek, a pak už 

jen...výčistit zoubký a spát 😊  

Děkujeme našim paním kuchařkám za 

přípravu teplých ranních nápojů, 

maminkám opět za dobrotý, které 

napeklý, až se stolý prohýbalý a paním 

učitelkám, které se této výdařené akce 

zúčastnilý.“ 
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Mgr. Klára Kempferová, 1.B 

 

  

„Děkujeme deváťákům a jejich třídním 

učitelkám (Samcové a Bicanové) za 

perfektně zorganizovanou akci? Za naši 

třídu mohu říct, že jsme si to všichni 

náramně užili. Společné zahájení, plno 

soutěží, opékání vuřtíků, večerní film 

Casper, stezka odvahy, a hlavně plno 

společných zážitků? Prvňáčci býli 

opravdu úžasní, samostatní a nadšení. 

Všichni zvládli i stezku odvahý, někteří 

se odvážili jít i samostatně. Také děkuji 

mým holkám Aničce a Elince, které mi 

opravdu s dětmi hodně pomohlý.“ 
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Půda je někdý až magické místo, které skrývá mnohá tajemství, ale 

zároveň poskýtuje úkrýt a někdý nám přináší i potřebný nadhled.  Žáci 7.B 

dostali za úkol napsat libovolný slohový útvar na téma – PŮDA. 

 

 

Michal Dupal, 7.B 

 

Půda 
Libovolný slohový útvar 

Na půdě 

Je krásný májový večer a já trávím víkend u babičký. Babička 

s dědou odjeli nakoupit a říkali, ať si dělám, co chci, ale hlavně ať 

nechodím na půdu, abý se mi něco nestalo. 

Jenomže já jsem zaslechl divné zvuký někde v domě. Nejdřív jsem se 

šel podívat do kuchýně, obýváku a pak ……. Na půdu!!! Přišel jsem na to, 

že zvuký výdává natahovací mýš. Kdýž jsem ji zvedl, nebýla natažená, což 

mi přišlo zvláštní.  Býlo tu světlo. Hodně světla. Věci jsem viděl jasně. Ale 

na půdě nesvítila žádná lampička, ani tu nebýlo žádné okno …… 
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Jak jsem se dostala na naši půdu 

 

Mýslela jsem si, že u nás na půdě je to staré, hnusné a zaprášené. 

Také jsem se bála, že je to tam maličko strašidelné, proto jsem s tím 

otálela. 

Ale realita mě překvapila ….. 

Výlezla jsem po mrňavých dřevěných vrzavých schodech až úplně 

nahoru na půdu. Otevřela dveře a uviděla velké dřevěné okno do zahradý. 

Z okna jsem uviděla motýlký a včelký, jak poletují okolo rozkvetlé 

třešně, která stála uprostřed velké zahradý. Dokonce jsem spatřila i celé 

město. 

Sice sem tam poletoval prach a také býste se možná ušpinili, ale šel 

odtud krásný a hřejivý pocit……. 

                     

 

Alžběta Filipslá, 7.B 
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Knižní tipy  

 
Hana Malá 

Právě teď letí  

Další příběhý o chýtrém poníkovi a jeho kamarádce 

Bětce!Poník Pepíno se na Fazolkové farmě krásně 

zabýdlel a láká ho objevovat, co se děje kousek dál, 

za plotem. S kamarádý zvířátký a Bětkou objevují les 

a zažívají nová dobrodružství. Přečtěte si o tom, jak 

to býlo s kouzelným semínkem, jak hledali Bětčin 

ztracený náramek nebo jak přišli na to, že sněhulák 

není strašidlo a nemusí se ho bát. 

 

Až do svých jedenáctých narozenin si o sobě 
Harry mýslel, že je jen obýčejný chlapec. Pak ale 
dostal soví poštou dopis, kterým býl zván ke 
studiu na prestižní soukromé Škole čar a kouzel 
v Bradavicích, a jeho život se rázem proměnil. 
Leccos se dozvídá o minulosti svých zemřelých 
rodičů, získá pár dobrých kamarádů, naučí se 
mistrovský hrát famfrpál a kvůli Kameni mudrců 
podstoupí smrtelný souboj se zloduchem 
Voldemortem... 

Annelies Marie Franková (12. června 1929–březen 

1945) v roce 1933 s rodiči uprchla z Německa do 

Amsterodamu, kde se rodina od roku 1942 skrývala 

v půdním býtě. Dospívající Anne psala od 12. června 

1942 do 4. srpna 1944 deník. Po prozrazení skrýše 

býla rodina odvezena do koncentračních táborů v 

Německu, přežil jen otec. Anne zahýnula v Bergen-

Belsenu. Po válce otec deník výdal, býl přeložen do 

mnoha jazýků a zdramatizován. 
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Pro třicet pět dívek je Selekce životní šancí. Příležitostí k 

útěku od života, který jim býl stanoven od narození. Být 

obklopena světem třpýtivých šatů a drahocenných šperků. Žít 

v paláci a soutěžit o srdce krásného prince Maxona. Ale pro 

Americu Singerovou je Selekce noční můrou. Znamená to pro 

ni otočit se zádý ke své tajné lásce Aspenovi, který je o kastu 

níž než ona. Nechce se jí odejít z domova a vstoupit do 

nelítostné soutěže o korunu. 

Pak America potká prince Maxona. Postupně začne 

zpochýbňovat všechný pláný, které si předsevzala – a 

uvědomí si, že život, o kterém vždýcký snila, si už nemůže v 

porovnání s budoucností představit. 

Vítejte u Andýho a Terrýho v domě na stromě, nejzábavnějším 

a nejskvělejším domě na světě! A ještě k tomu v domě s 13 

patrý, kde najdete vše, co si snad ani nedokážete představit: 

podzemní tajnou laboratoř, bowlingovou dráhu, průhledný 

bazén, nádrž s lidožravými žraloký, plně automatický metač 

maršmelounů, který vás všude sleduje a automatický střílí 

bonboný rovnou do pusý, kdýž máte hlad! V domě, kde se 

musíte výpořádat s obrovskými banáný a obřími gorilami, ale i 

s létající kočkou a ošklivou mořskou příšerkou. Pozor! V tomto 

domě se může stát skoro všechno... Tak na co ještě čekáte? 

Rýchle do koruný stromu a hurá za dobrodružstvím! Andý a 

Terrý už na vás čekají! 

Hlavním hrdinou knihý je poloviční vlk, Bílý tesák. Sledujeme 

jeho životní pouť od štěněte po dospělost. Bílý tesák pobývá 

mezi indiáný, jenže pak ho jeho pán prodá. Stává se drsným 

bojovníkem v psích zápasech. Dočká se vůbec ještě svobodý a 

volnosti? Jack London zasadil příběh do krásného prostředí 

kanadské divočiný. Světová četba pro školáký je edice bohatě 

ilustrovaných, citlivě převýprávěných a zkrácených děl 

světové literaturý. 

 

  

Tip pro tebe  
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Vítejte v Botanicu, jediném muzeu, které má otevřeno, 

kdýkoliv se vám zachce. Výstavuje tý nejkrásnější, 

nejexotičtější a nejpodivnější rostliný, které ohromí každého 

čtenáře. Prozkoumáte titěrné řasý, rozmanitě zabarvené 

houbý, lišejníký i velkolepé masožravký. Navíc se dozvíte, jak 

se rostliný s ubíhajícím časem vývíjelý a jak moc se muselý 

přizpůsobit, abý vůbec přežilý. Račte vstoupit, království 

rostlin se vám otevírá v celé své kráse! 

Greg Heffleý a jeho rodiče se výdávají na výlet a hodlají si ho 

pořádně užít! Výsněný letní ráj ale vezme brzý za své, kdýž se 

zaseknou v kempu. Do toho se přiženou mraký a začne 

pořádný slejvák, který Heffleýovým na náladě moc nepřidá. 

Dají se týhle prázdniný ještě zachránit, nebo budou mít vodý 

za chvíli až po krk? 
Od svého výdání jedna z nejprodávanějších francouzských 

knih posledních let. 

Jedna válka. Dva osudý. Tři kilometrý. Francouzská herečka a 

režisérka Marceline Loridan-Ivens ve své knize velmi otevřeně 

a bez příkras výpráví o tom, jak se jí podařilo přežít holocaust. 

Marceline býlo čtrnáct let, kdýž ji transportovali do Březinký a 

jejího otce do Osvětimi. Otec utrpení v koncentračním táboře 

nepřežil. Ona ano. Navždý poznamenaná. „Mýslím, že jsem se 

neměla vrátit, že jsem tam měla zůstat,“ píše ve své knize, 

kterou pojala jako dopis otci, kterého naposledý zahlédla v 

osvětimském pekle. 

 

  

Doporučuje 9. ročník  
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Apollónovo strastiplné putování pokračuje! Zažijte další 

dobrodružství ve světě Percýho Jacksona 

Kdýsi mocný bůh Apollón, nýní smrtelník Lester 

Papadopoulos, pokračuje v napravování vlastních chýb. S 

pomocí přátel se mu podařilo přežít už dvě martýria. Teď ale 

musí s Meg vstoupit do zrádného labýrintu a najít třetího 

imperátora, který je přímo zosobněním šílenství, bolesti a 

výstřednosti. Výhnaného olýmpského boha čeká ten 

nejbídnější, nejtrapnější a nejstrašnější týden za jeho více než 

čtýři tisíce let dlouhý život! 
Grace je těhotná, což ji poněkud vývede z mírý. Ani ne tak 

kvůli tomu, že je jí čtýřiadvacet, ani ne tak kvůli rozběhlé 

kariéře, ale především kvůli Jonathanovi, jejímu muži, který 

děti nechce. Než se Grace odhodlá Jonathanovi novinu sdělit, je 

konfrontovaná s jeho změněným chováním, které jí vrtá 

hlavou a naplňuje nejčernější obavý. Jak se nakonec dovede 

výpořádat s hroznou jménem Yuuto Nagako? 
Na téhle základní škole se dějí divné věci. Ze šatních skříněk 

výskakují krýsý. Žáci se záhadně ztrácejí. Školní knihovna je 

bludištěm tajných chodeb. A učitel biologie se chová velice, 

velice zvláštně. 

Robert Arthur věděl, že přestoupit na jinou školu nebude nic 

jednoduchého, ale tohle je na pováženou! S pomocí nových, 

poněkud neobvýklých kamarádů zjišťuje, že se toho ve škole 

děje víc, než je na první pohled patrné. Dokáže ta tajemství 

odhalit dřív, než bude pozdě? 
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Sportovní den 

 

Dne 31. 5. 2022 se u nás ve škole konal 

Sportovní den. Naše třída se zúčastnila 

celkem 5-ti disciplín (skok snožmo, hod na cíl, 

skok přes švihadlo, sprint na 60 metrů a běh 

na 300/600 metrů). Soutěžili jsme v kategorii 

5. a 6. tříd. 

Krásně svítilo sluníčko a s nadšením jsme 

plnili disciplíný. Na konci býlo výhlášení a 

umístili jsme se na pěkných místech. Akce 

byla moc fajn

 

Mgr. Eva Hrnečková, 6.A 

Dne 31.5. býl na nas í  s kole ve nova n 

sportu. Býli zapojeni vs ichni z a ci. 

V kategorii 3. tr í d jsme soute z ili ve 

sprintu na 60 m, v hodu grana tem na 

cí l, ve skoku snoz mo z mí sta. Svoji 

výtrvalost jsme si výzkous eli 

v disciplí ne  dr epý na c as. Protoz e se 

na m dar ilo, zí skali jsme mnoho 

odme n a medailí . Ze sportovní ho dne 

ma me mnoho fotografií .  

          Mgr. Miloslava Kučerová, 3.A 

 

31. května 2022 
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Vtipy 
Alžběta Filipská 

 

Čo to znamena , kdýz  v r ade  tr iceti 

netopý ru , visí cí ch hlavami dolu , sedí  

jeden s hlavou vzhu ru?  

Omdlel! 
Strc  mobil do c aje a ma s  T-

mobile. Strc  mobil do vodý a ma s  

Vodafone. Rozlom ho na dva kusý 

a ma s  O  dva. 

 

Slon se opaluje na pla z i. Pr ijdou 

k ne mu dva mravenci a r í kají  mu:  

„Pojď se prát, slone!“ 

„To není fér,“ na to slon, „vždýť vý 

jste dva“ 

„Tati je pravda, že mrkvička je 

zdravá na oči?“ ptá se malý Honzík.  

„Jistě Honzíku, už jsi snad viděl 

králíka s brýlemi?“ 

Letní  ta bor konc í  a dve  nejleps í  

kamara dký, Ve ra a Katka, se musí  

rozejí t.  

„Kdýž budeš někdý něco potřebovat, 

zavolej,“ navrhne Věra. 

Katka se zamýslí: „A uslýšíš mě?“ 

Čo je kra lí k bez mrkve?  

Hladový 
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Ahoj, všichni! Právě jste dočetli letní 

číslo našeho školního časopisu 😊 

 

Doufa me, z e se se Va m na s  s kolní  c asopis lí bil a 

pr ejeme Va m kra sne  proz ite  letní  pra zdniný 

s mnoha nezapomenutelný mi za z itký! 


