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 Milé čtenářky, milí čtenáři,  

 

 školní rok se nám nachýlil ke konci a tím i naše novinářské 

chvilky. V posledním čísle opět zavzpomínáme na některé události a 

školní akce. 

 Opravdu víte, kdy začíná letní čas? Ano či ne, společně si to 

připomeneme v úvodní části novin. Poté se přeneseme na některá 

místa, která můžete navštívit během letních prázdnin a užít si tak 

spoustu zábavy. Následovat budou školní akce, kterých se zúčastnili 

naši žáci a ukázali velikou snahu a odhodlání v různých disciplínách. 

Také se blíží dva významné svátky, kdy si připomínáme některé 

osobnosti českých dějin a o těch si přečtete hned v následující části. 

Pokračovat budeme některými radami při letním putování přírodou a 

nakonec si užijeme trochu zábavy.  

 Na úplný závěr bychom se s Vámi rádi rozloučili, poděkovali 

těm, kteří svými články do novin přispěli a popřáli Vám krásné léto plné 

odpočinku, hezkého počasí a nezapomenutelných zážitků. 

 Budeme se na Vás těšit v dalším školním roce!  

 

 
Pouze pro potřeby školy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Letní pranostiky 
 

Na svatého Jana otvírá se 

k létu brána. 
 

Svatá Anna – chladno 

z rána. 
 

Když dne ubývá, horka 

přibývá. 
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LÉTO 
 

 Léto je časem teplých dnů, dozrávání některých 

druhů ovoce, prázdnin a pro řadu lidí i odpočinkem. 

 Astronomické léto začíná letním slunovratem a 

končí podzimní rovnodenností. V meteorologii je za léto 

označováno období měsíců června, července a srpna na 

severní polokouli a měsíců prosince, ledna a února na 

jižní polokouli. Na léto je často nahlíženo jako na období s nejdelšími dny, kdy Slunce svítí 

většinu dne a stmívání trvá velmi dlouho. Astronomické léto na severní polokouli nastává 

s červnovým slunovratem, tedy v okamžiku, kdy se Slunce na své zdánlivé pouti po obloze 

dostane nejseverněji. Obvykle se Slunce do těchto míst dostane okolo 21. června. Během 

astronomického léta se zkracují dny a prodlužují noci. V mnoha zemích jsou po značnou část 

léta školní prázdniny. To je dáno historicky tím, že děti dříve musely pomáhat se sklizní obilí, a 

tedy nemohly v tomto období chodit do školy. 

                   Mgr. Lucie Hovorková 

Kam v létě vyrazit? 

Adrenalin park Jeseníky 

 Adrenalin park se nachází na Ranči Orel nedaleko 

obce Česká Ves. V nádherné přírodě Jeseníků si můžete 

užít množství aktivit, kde si vybere opravdu každý. 

Můžete zde najít např. lanové centrum plné překážek, 

které je určeno dětem i dospělým, obří houpačku a 

lanovku, speciální čtyřkolkovou trať pro děti, den si 

můžete zpříjemnit i projížďkou na koních nebo si 

vyzkoušet střelbu z luku na 3D modely zvířat. Park 

nabízí ale ještě další aktivity, tak se neváhejte vydat na 

cestu. 

            Národní park České Švýcarsko 

 Pokud nechcete strávit dovolenou v tom 

zahraničním Švýcarsku, vydejte se do toho 

našeho českého. Má určitě co nabídnout. Leží 

v Ústeckém kraji a přiléhá ke státní hranici, kde 

na něj navazuje Národní park Saské Švýcarsko. 

Typické pro tuto oblast jsou skalní hřbety, 

kaňony, pískovcové věže a stolové hory. Můžete 

zde navštívit asi nejznámější Pravčickou bránu, 

z Hřenska se projet na lodičkách mezi soutěskami 

nebo si užít všechny ty krásy z vyhlídek v okolí Jetřichovic. 

České Švýcarsko nabízí ještě mnohem víc, ale o tom se 

přesvědčte sami.   
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Mirakulum – výprava do země zábavy a poznání 

 Zemi plnou her, zábavy, stromů, zvířat a dětské fantazie najdete v Milovicích nad Labem. 

Tato pohádková země myslí ve své 

náplni na děti od nejútlejšího věku do 

patnácti let. Pro děti i rodiče jsou zde 

připraveny jak aktivní, tak odpočinkové 

zóny. Nachází se zde kouzelný hrad 

s katakombami, obří pískoviště, lanové 

centrum, několik obřích nafukovacích 

trampolín, lesní město, kontaktní zoo a 

mnoho dalšího. Součástí tohoto parku 

je i tankodrom Milovice. S parkem ho 

spojuje úzkokolejná trať, po které jezdí 

parní lokomotiva.   

      
                   Mgr. Lucie Hovorková 

 

STŘÍBRNÝ ÚSPĚCH NA DOPRAVNÍ 

OLYMPIÁDĚ 

 I v letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili  již 44. ročníku okresního kola 

dopravní olympiády v Táboře. Družstvo mladších žáků obsadilo krásné druhé místo – byli to: 

Alexandra Vachromějeva, Tomáš Fric, Eliška Patočková a Jakub Vorel. Eliška Patočková byla 

vůbec nejlepší mladší dívkou a jako odměnu dostala cyklistický dres. Ani starší spolužáci 

 nezůstali pozadu a celkově se umístili také na druhé příčce. Stříbrné medaile si na krku odvezli 

Hana Kalabová, Jakub Řezníček, Vendula Benáková a Michael Švadlena. Žákům gratulujeme a 

děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 
                    Mgr. Lenka Kubešová 
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EXKURZE K PAMÁTNÍKU KARLA ČAPKA 

 Ve čtvrtek  17. 5. jsme jeli na 

exkurzi do Staré huti k památníku 

Karla Čapka. Cesta tam trvala 

hodinu a tři čtvrtě. Dojeli jsme až k 

zákazu vjezdu, dál jsme museli 

pěšky. Když jsme dorazili na místo, 

přivítali nás zaměstnanci. Byl tam 

velký dům, který byl původně 

továrna. Ten dům dostal Karel 

Čapek jako svatební dar. Když ho 

dostal, tak byl v příšerném stavu a 

musel ho zrekonstruovat. Bohužel 

než ho stihl opravit, tak zemřel. V 

domě se nacházelo muzeum Karla 

Čapka. Tam jsme se dozvěděli o 

jeho manželce Olze, příteli 

Peroutkovi, psovi Dášence a kočce Pudlence. Také jsme si poslechli povídání o jeho životě. 

Exkurzi jsme si moc užili.                  

         Jana Čáslavská ze 4.D, Mgr. Adéla Kubíčková 

 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ – 1. STUPEŇ 
 
 24. května 2018 se 29 žáků 

prvního stupně zúčastnilo atletického 

čtyřboje v Táboře. Během dne si 

jednotlivci z tříčlenných (jednoho 

dvoučlenného) družstva vyzkoušeli běh 

na 50 metrů, běh na 400 – 800 metrů, 

skok do dálky a hod míčkem. Počasí 

nám velmi přálo a pršet začalo až po 

cestě domů. Nejlepšího umístění 

dosáhli chlapci i dívky prvního ročníku, 

chlapci druhého ročníku a dívky 

čtvrtého ročníku. Chlapci první třídy 

(Adam Pánek, Šimon Hlásek) získali 

zlatou medaili, zároveň Adam Pánek 

získal zlatou medaili jako jednotlivec. 

Dívky první třídy (Simona Kolbová, Nela Herynková, Adéla Koblásová) získaly bronzové medaile. 

Chlapci druhé třídy (Matěj Macháček, Denny Doskočil, David Sedláček) si odvezli stříbro, stejně 

tak i Matěj Macháček obdržel stříbrnou medaili jako jednotlivec. Třetím úspěchem skupin byla 

zlatá medaile dívčího družstva čtvrtých tříd (Veronika Nývltová, Adéla Pánková, Valentýna 

Novotná-Hanzalová). Všem žákům i žákyním děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 

  

               Mgr. Eliška Zimová 
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DOPRAVNÍ SOUTĚŽ 
 ,,Nebojte se silnice“ je název dopravní soutěže, které jsme se zúčastnili 6. června  

v Táboře. Na šesti členné družstvo složené ze žáků druhých, třetích a čtvrtých tříd čekaly čtyři 

náročné disciplíny. Své dovednosti museli prokázat při 

jízdě zručnosti, při jízdě na dopravním hřišti    a při 

poskytování první pomoci. Teoretické znalosti o 

pravidlech provozu na pozemních komunikacích pak 

využili v testu. Z celkového počtu jedenácti týmů jsme 

se umístili na krásném šestém místě. Všem 

zúčastněným patří velká pochvala za dosažený výsledek.  

 

 

 

 

 
 

                    Mgr. Martina Koubová 

 

FOTBAL CHLAPCI – 6. A 7. TŘÍDA 
 Ve středu 6. 6. se  mladší chlapci zúčastnili okresního kola ve fotbale v Malšicích. 

V konkurenci 14 týmů si kluci počínali velice dobře a postoupili ze skupiny z 2. místa. V boji o 

4. – 6. místo pak vyhráli nad ZŠ Sezimovo Ústí a turnaj zakončili prohrou se ZŠ Planá nad 

Lužnicí. Celkově tak obsadili krásné 5. místo. Chlapcům gratulujeme a děkujeme za 

reprezentaci školy. 

 
                  Mgr. Jan Podlaha 
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ATLETICKÝ PŘEBOR TÁBORSKA  

1. STUPEŇ 
 13. června se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili atletického přeboru v Táboře. I přes velkou 

nepřízeň počasí se všichni velmi snažili a získali pro naši školu 14. místo z celkových 22. 

Nejúspěšnější byl tento den Jakub Říha, který získal stříbrnou medaili v běhu na 50 metrů. 

Všem zúčastněným děkujeme a blahopřejeme.   

              

                   Mgr. Eliška Zimová 

 

ČERVENCOVÉ SVÁTKY 
         DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE 

(5. ČERVENCE) 

 Byli to bratři, kteří přišli ze Soluně na Velkou Moravu v roce 863. 

Povoláni sem byli knížetem Rostislavem. Jejich jazykem byla 

staroslověnština, která byla obyvatelům Moravy srozumitelná. Měli za úkol 

šířit křesťanství právě ve slovanském jazyku. Cyril sestavil z písmen malé 

řecké abecedy písmo – hlaholici.  

                DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA 

                                (6. ČERVENCE) 
 

 Jan Hus byl český náboženský kazatel a reformátor. Kázal 

v Betlémské kapli a učil na Karlově univerzitě v Praze. Usiloval především o 

nápravu církve a společnosti. Za svůj vzor považoval anglického myslitele 

Johna Viklefa. Nějakou dobu také pobýval a kázal na Kozím hrádku. Jeho 

názory se církvi ale nelíbily, proto byl pozván císařem Zikmundem do 

Kostnice, aby zde obhajoval své učení před koncilem. I nadále však za 

svými názory stál, a proto byl prohlášen za kacíře a 6. července 1415 

upálen. Den jeho upálení si dnes připomínáme státním svátkem.  

                    Mgr. Lucie Hovorková 
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RADY PŘI LETNÍM PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Mgr. Lucie Hovorková 
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UMÍŠ SE CHOVAT BEZPEČNĚ? 

1. Jel jsi na koupaliště, kde jsi nikdy předtím nebyl. Jak se budeš chovat? 

a) Budu se držet u břehu, nevím jak je to hluboké. 

b) Budu si dělat co chci, nic se mi nemůže stát. 

 

2. Opékal sis buřty a potřebuješ uhasit ohniště. Máš sice vodu, ale tohle množství ti 

nestačí. Co uděláš? 

a) Udusím oheň hlínou. Nechci, aby něco chytlo. 

b) Nechám to tak, jak to je. Snad nic nezačne hořet. 

 

3. Potkal jsi jedovatého hada. Co uděláš? 

a) Začnu do něho šťouchat klacíkem. On se začne bát a uteče. 

b) Pomalu se začnu pohybovat směrem od něj. Nechci, aby mě uštknul. 

 

4. V lese jsi potkal srnku. Co uděláš? 

a) Půjdu si ji pohladit. Taková možnost se jen tak nenaskytne. 

b) Nebudu si jí všímat. 

 

5. V lese jsi našel houbu, kterou neznáš. Co s ní uděláš? 

a) Nechám ji tam, kde je. Nevím, co se stane, když ji sním. 

b) Vezmu si ji. Přece mi nic neudělá. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Jana Čáslavská ze 4.D, Karolína Pavlíková z 5.A 

7. 



                           Jana Čáslavská ze 4.D 
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OBRÁZKOVÉ ČTENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Karolína Pavlíková z 5.A 

CO SEM NEPATŘÍ? 

 

 

 

 

 

 

 

               Klára Mixová z 5.B 
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VĚDOMOSTNÍ KŘÍŽOVKA 

 

1. vyjmenované slovo po L   9. domestikace 

2. anglicky hra     10. … mužský, ženský a střední 

3. 100 000, 200 000, 300 000, …  11. anglicky devět 

4. anglicky jedenáct    12. Karel IV. byl otec … 

5. sněhulák, strašák, …    13. řeky Radbuza, Úhlava, Úslava a Mže tvoří řeku … 

6. … informatika     14. koloběh … 

7. anglicky robot 

8. plynná podoba vody 

 

 
                   Jana Čáslavská ze 4.D 
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DOKÁŽEŠ DOKRESLIT 

          OBRÁZEK? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
Členové Redakční rady děkují všem učitelům, kteří se svými příspěvky 

 podílejí na tvorbě našich Školních novin. 
 

Na tvorbě Školních novin se podílejí členové Redakční rady: 
 

Klára Mixová, Jana Čáslavská, Karolína Pavlíková, Mgr. Lucie Hovorková 

 

Pouze pro potřeby školy 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


