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Jakých bylo pět let ve škole? 

Připravil Kuba 

   

Do školy jsem se hrozně těšil, že se naučím spoustu nových věcí. Spolužáky jsem 

všechny znal, pouze paní učitelka Verča pro mě byla nová. První dny ve škole pro nás 

byla velká změna. Spousta nových věcí, které jsme museli zvládnout, např. sbalit si 

věci a odejít na tělocvik, kde jsme někteří zápasili s tkaničkami u bot. Postupem času 

jsme si na všechno zvykli a vše jsme zvládali, i ty tkaničky a švihadlo       . 

Roky ve škole velmi rychle utíkaly. V průběhu pěti let nás někteří spolužáci opustili, 

což bylo vždy smutné. Do páté třídy nás došlo 11 žáků z 18. Ve škole se mi líbilo, ale 

čekal jsem, že tam bude více matematiky a programování. Ve škole jsem měl rád 

hudební výchovu, ale zajímaly mě i hodiny vlastivědy a přírodovědy, kde jsem se 

dozvěděl spoustu nových věcí. Na hodinách angličtiny jsem měl nejraději alphabeti. 

Hodiny angličtiny byly vždy zajímavě připravené, nikdy to nebyla nuda. Sice 

přípravy na hodiny byly časově náročné, ale zase jsem se něco naučil. Paní učitelka 

Katka mě připravila i na Cambridge zkoušky. Za to bych jí rád poděkoval. 

V páté třídě jsem si díky přípravě na přijímací zkoušky oblíbil i český jazyk, protože 

jsem se zorientoval v pravidlech českého jazyka. Za to bych chtěl poděkovat paní 

učitelce Janě. Těch pět let ve škole uteklo a teď se rozdělíme a půjdeme na různá 

gymnázia a 

školy…

 

 



   

   

 

Vzpomínky na školu 

Připravil Miky 

 
 

Teď, na konci pátého ročníku, se ohlížím za uplynulými roky strávenými v podle mě 
nejúžasnější škole na světě, nechce se mi věřit, že už v září bude v naší třídě sedět 
jiná skupina dětí.  
Když si vzpomínám na začátek prvního ročníku, vybaví se mi hodná paní učitelka, 
pasování na čtenáře, kroužek Makovice, první Halloween, Jarní slavnost, Velikonoční 
jarmark. V dalších ročnících kurzy plavání, škola v přírodě, vánoční projekty, úžasné 
hodiny anglického jazyka s paní učitelkou Katkou. Líbily se mi také letní příměstské 
tábory, které pořádala škola. 
 
 
Ale nejsilnější zážitek přišel ve chvíli, kdy jsem ho nejméně čekal. Ve třetí třídě jsem 
se jako lyžař nadšenec přihlásil 
do lyžařského kurzu, který naše 
školy tehdy konala. Nic 
nenaznačovalo tomu, že by se 
mělo stát něco výjimečného. 
Přijeli jsme autobusem do 
Božího Daru, kde jsme se 
ubytovali v penzionu. Ráno 
jsme šli lyžovat a vše běželo 
podle plánu. Avšak jedné noci, 
kdy napadlo mimořádné 
množství sněhu, městečko 
zapadlo. Ráno nešly otevřít 
dveře a večer vypadla 
elektřina. Sněhové frézy situaci nezvládaly. Byli jsme odříznuti od okolního světa. 
Naši rodiče situaci také sledovali ve zprávách. Poslední den jsme museli jít pěšky do 
centra města, protože kvůli ledu autobus nemohl k penzionu přijet. Nakonec nám 
pohotové paní učitelky předaly diplomy za přežití Doby ledové… 

Dnes bych si nejvíce přál, aby tato škola pokračovala alespoň do maturity….   
 
(Maturita: Závěrečná zkouška na střední škole) 



   

   

 

 

Loučení se školou 

Připravila Laura 

Zbývají necelé tři měsíce do konce školního roku. Je to poslední 

školní rok, který navštěvuji naši školu, a vím, že brzy nastane čas, 

kdy se budeme všichni z naší třídy společně loučit. S některými 

spolužáky se budu loučit po dlouhých 8 letech, jelikož jsem s nimi 

chodila i do školky. Doufám, že se ale budeme dál scházet, i když 

to bude asi jiné než teď.  

Bude se mi určitě stýskat, protože mám své spolužáky ráda. A 

nejen spolužáky, ale také další kamarády ze školy, paní učitelky, 

naši třídu, své místo v první lavici, kde sedím už od první třídy, 

učebnu angličtiny, knihovničku, družinu, jídelnu…….. 

Je to už dlouho, co jsem nastoupila do 1. třídy. Tenkrát jsem se 

celé prázdniny těšila na svůj první školní den. V aktovce jsem 

neustále přerovnávala penál a boxík na svačinu a nemohla se 

dočkat, až bude 1. září a já se vydám s mamkou a taťkou do školy.  

V první třídě jsem se s radostí učila číst a počítat. Musím přiznat, 

že s panem profesorem Hejným jsem nikdy kamarádka nebyla a 

nebudu      , ale i první počítání mě vlastně docela bavilo.  

V následujících ročnících jsem se učila dalšímu novému učivu, 

které mě nejednou potrápilo. Vzpomínám třeba na to, jak jsem se 

učila hodiny, které mně vůbec nešly, ale nakonec jsem se je přesto 

naučila. To byla, panečku, radost, když mě rafičky konečně začaly 

poslouchat!  

Mezi mé nejoblíbenější předměty patří český jazyk a dějepisná část vlastivědy. Díky tomu je mým 

přáním jednou učit ve škole češtinu a dějepis.  

Naopak nejméně oblíbená je geometrie. Zápasy s pravítkem a kružítkem jsou pro mě občas 

vysilující a stresující a ne vždy se mi podaří nad nimi vyhrát      .  

Oblíbené byly také všechny školy v přírodě, z kterých mám 

spoustu nezapomenutelných zážitků. Doufám, že se zadaří a 

v červnu odjede celá třída i s paní učitelkou na naši poslední 

školu v přírodě, kterou si společně co nejvíce užijeme.  

Čas ubíhal a já se najednou ocitla v páté třídě a budu se 

muset brzy rozloučit. Chtěla bych zde poděkovat paní 

učitelce Janě Dubcové, s kterou jsem strávila tři nejkrásnější 

roky ve školce Drobeček. Také paní učitelce Verče Vošické 

za to, že mě trpělivě provázela celých pět let školy. Paní 

učitelce Katce Paušové, která mě naučila milovat angličtinu, 

a nakonec děkuji paní učitelce Janě Ženíškové, která nás na hodinách příprav k přijímacím 

zkouškám pokaždé vítala milým úsměvem, děkuji za její pomoc a povzbuzení, které přišlo, 

kdykoliv jsem to potřebovala, za její nekonečnou trpělivost a laskavost a také za to, že mi ukázala, 

že chyby k učení patří a posouvají nás dál! Děkuji moc!  

 



   

   

 

Sbohem školo, je čas jít zase dál……. 

Soutěž pro 1.-2. třídu 

          Připravil Miky 

Poznáš, co je to za zvíře? 
 

1 .  
 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
 

4.            5. 



   

   

 

 



   

   

 

Soutěž pro 3.- 4. třídu 

Připravila Laura 

      Víš, kdo je to? Uhádni, o koho se jedná. 

                První tři čeká odměna :) 

     

Kdo to je........ 

Kdo to je........... 

 

  
 

   Kdo to je.............. 

    

   

                                            Who is this......... 

Kdo to je............      

 

 



   

   

 

                    Omalovánka   

                 Připravil Miky 

(Popros paní učitelku o vytištění) 

 



   

   

 

 



   

   

 

Spojovačka 

Připravil Kuba 

 



   

   

 
 



   

   

 

Správné odpovědi k soutěži z předchozího vydání 
Připravil Kuba 

Soutěž pro 1. a 2. třídu 

 

 
Soutěž pro 3. a 4. třídu 

 
 

Bonusová soutěž pro 

všechny 

včetně paní učitelek a rodičů 

 

Vrba bílá okousaná bobrem evropským 

 

Výr sibiřský 

(stačilo sova) 

Bledule jarní 

(stačilo bledule) 

Včela medonosná 

(stačilo včela) 

Těžební stroj Javor 

Borovice klec 



   

   

 

Rozhovor s paní učitelkou  

Veronikou Vošickou 

Připravila Laura 

 

1. Chtěla jste se vždy stát paní učitelkou? 

Úplně vždycky ne. Hodně se to u mě střídalo. Chtěla jsem být vším možným – od 

princezny, přes bankéřku až k paní učitelce. 

 

2. Lákala vás i jiná povolání? 

Lákalo mě fotografování, vyrábění šperků nebo pracovat na poště :). 

 

3.    Který předmět byl váš nejoblíbenější, když jste chodila do školy? 

Přesně už si nevzpomínám, ale měla jsem ráda výtvarné předměty nebo matematiku. 

Také jsem měla vždy ráda literaturu. 

 

4.    Který předmět teď nejraději učíte? 

Musím říct, že mám ráda všechny předměty, ale nejvíce mě baví výtvarné předměty a 

matematika. Mám ale ráda i český jazyk  nebo naši historii. 

 

5.    Který předmět jste neměla ráda, když jste chodila do školy? 

Zpočátku to byl český jazyk, protože tam bylo hodně pravidel, která si člověk musel 

zapamatovat. Ale našla jsem si k němu cestu a je to moc krásný jazyk. Později to byla 

určitě chemie. 

 

6.    Jaká si myslíte, že jste byla žákyně? 

Co si pamatuji a vím z vyprávění, tak jsem byla pilná žákyně. Pamatuji si, že před 

nástupem do 1. třídy jsem se nejvíce těšila na psaní úkolů. 

  

7.    Máte nějaký zážitek s naší třídou, na který nikdy nezapomenete? 

Mám jich několik :). To by se sem nevešlo. Ale společně prožité roky beru jako jeden 

velký zážitek, na který nikdy nezapomenu. 
 

8. Co ráda děláte ve svém volném čase? 

Ráda trávím čas s přáteli nebo rodinou u nějakého dobrého jídla či hraní her (a to 

nejen deskových). Ráda také šiji, chodím na procházky či vařím. To je pro mě také 

velký koníček. Čas v přírodě a objevování krás země je pro mě velký relax. 



   

   

 

 

9. Jaká je vaše nejoblíbenější barva? 

Mám ráda všechny barvy, ale nejoblíbenější je zelená a černá. 

 

 

10. Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře? 

Nejsem moc zvířecí typ, ale kdybych si měla vybrat, byl by to určitě pes. 

 

11. Jaké je vaše nejoblíbenější číslo? 

Mým životním číslem je číslo 2. 

 

12. Jaký je váš nejoblíbenější film? 

To asi nedokáži říci jednoznačně. Filmů je mnoho, které se mi líbí. Celkově mám 

ráda detektivní žánr nebo komedie. Záleží, jaká je nálada:). 

 

Paní učitelko, děkujeme za rozhovor 😊 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

Vtipy  

                 Připravil Miky 

„Máničko, kde máš ten nový fotoaparát?“  

„Ztratila jsem ho, bábinko.“  

„Ztratila?!“  

„Ano, ale neboj se, on se zase najde. V návodu je napsáno, že má vbudovaný hledáček.“ 

 

Jak si blondýna mohla zlomit nohu při hrabaní listí?  
Spadla ze stromu. 

 

 
 

V ordinaci: 
Doktor: „Pane, kolik vážíte?“ 

Pacient odpoví: „S brýlemi 120 kilo.“ 

Doktor přemýšlí a řekne: „A kolik bez brýlí?“ 

Pacient nesměle říká: „Bez brýlí nevidím na váhu.“ 

 

 
Pan Spejbl jede s Hurvínkem na dovolenou. „Pane Spejble,“ zastaví je jeden policajt, „váš vůz je 

příliš naložen, odeberu vám řidičský průkaz!“ Pan Spejbl odpoví: „A vy si myslíte, že to 
pomůže? Vždyť ten řidičák váží sotva padesát gramů.“ 

 

 
Ptá se voják druhého: „Hele, já to nechápu.“ „Co?“ „No, že každá země má ministerstvo obrany.“ 

„Co na tom nechápeš?“ „Že nikdo nemá ministerstvo útoku!“ 

 

 
 

Přijde žena z nákupu: 
„Miláčku, v karburátoru našeho auta je voda.“ 

„To je divné.“ 

„Opravdu, v karburátoru našeho auta je voda.“ 

„A ty víš, kde je karburátor? Kde je to auto?“ 

„V rybníce za vsí.“ 

 

 


