
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Život ve škole 

září 2016 – leden 2017 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LESONICE 

PŮLROK A JÁ - MY 

Školní 

časopis 



OBSAH 
 

 Představujeme se 

 Co jsme za ten půlrok zažili 

 Naše zimní radovánky 

 Zábavné úkoly 

 Soutěž sudoku 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  



Představujeme se 

1. třída 

Čech Vojtěch 

Čeloudová Gabriela 

Chládková Kateřina 

Kolář Jiří 
 

2. třída 

Adam Jindřich 

Kapinusová Berta 

Pátková Adéla 

Procházková Tereza 

 

3. třída 

Havel Ján 

Chalupa Vít 

Kolářová Klára 

Micková Natálie 
 

4. třída  

Čech Jakub 

Čeloud Michal 

Jahodová Kateřina 

Kapinusová Anna 

Kosmáková Kateřina 
Kvapilová Markéta 

 

5. třída 

Klíma Tomáš 

Micka Lubor 
 

Paní ředitelka:  Mgr. Jitka Řezníčková 

Paní učitelka:  Mgr. Jana Mertlová 

Paní vychovatelka: Bc. Hana Šuckrdlová – asistent pedagoga 

Paní školnice:  Ludmila Neubauerová 

Paní kuchařka:  Dana Walterová 



Co jsme za ten půlrok zažili 

 
1. Jízda zručnosti – 13. 9. 2016 

2. Vystoupení v Babicích – 30. 9. 2016 

3. Den stromů – 24. 10. 2016 

4. Divadlo Sindibád mořeplavec – 1. 11. 2016 

5. Dopravní hřiště Mor. Budějovice – 3. 11. 2016 

6. Cestopisný pořad – Taje Thajska – 7. 11. 2016 

7. Kino – Anděl Páně 2 – 9. 12. 2016 

8. Vánoční besídka – 11. 12. 2016 

9. Ježíšek ve škole – 19. 12. 2016 

10. Vánoční tvoření se seniorkami – 21. 12. 2016 

11. Projektový den na TGM – 22. 12. 2016 

 

 

 

 

 

 

 



JÍZDA ZRUČNOSTI 
V září jsme si na naší škole připravili vlastní jízdu 
zručnosti. Nejprve proběhla teoretická část 
týkající se povinné výbavy kola a bezpečnosti. 
Pak následovala část praktická v podobě 
překážkové dráhy, kterou museli žáci absolvovat 
s co nejlepším výsledkem. 
 
Ten den se mi líbil, protože jsem si přivezla svoje kolo a jak jsme si 

je vzájemně ukazovali a jak jsme pak jezdili. A nejvíc se mi líbila 

osmička. (Adélka) 

 
Mně se to moc líbilo, že jsme si dávali závody a jak jsme jezdili 

k hasičárně a zpátky. (Kačka J.) 

 

Jízda zručnosti se mi moc líbila, dělali jsme závody a ty mě nejvíc 

bavily, ostatní mi při tom fandili a mně to pomáhalo. (Kačka K.) 

 

Líbilo se mi to, jak jsme jezdili na hřišti po stanovištích a nejvíc se 

mi líbila osmička. (Markétka) 

 

 

 
VYSTOUPENÍ V BABICÍCH 
Na konci září nás čekal příjemný úkol v podobě 
vystoupení při příležitosti setkání důchodců, 
letos konaném v Babicích. Děti si připravily 
krásné básničky a písničky, se kterými se 
předvedly před zaplněným sálem sokolovny. 
 
Vystoupení se mi líbilo a měl jsem radost, že se všechno povedlo. 

(Tomášek) 

 



V Babicích se mi moc líbilo, že tam bylo hodně lidí a že se mi 

povedlo hezky říct básničku. (Klárka) 

 

Mně se tam nejvíc líbilo, jak jsme tancovali, pak se mi tam líbilo, jak 

jsem říkala tu básničku a že tam přišli babička a děda a mamka 

a chválili mě. (Gábinka) 

 

Vystoupení v Babicích se mi líbilo. Na konci jsme dostali občerstve-

ní a po vystoupení jsme jeli domů. (Lubor) 

 
 
 

DEN STROMŮ 
Jako každý rok i letos jsme nemohli chybět 
v lesonické Oboře na tradičním Dni stromů. Děti 
si užily den plný nezapomenutelných zážitků, při 
kterých se naučily i spoustu nových a zajímavých 
věcí. 

 
Mně se to líbilo, bylo to hrozně hezké. Líbily se mi stromy, listy 

a líbilo se mi, jak kůň tahal klády a pak i traktor. (Vítek) 

 

Líbilo se mi, že to bylo venku a byly tam děti, a chutnaly mi opečené 

buřty. (Tomášek) 

 

Potkal jsem tam svého kamaráda. Byli jsme tam jediní, kteří tam 

přinesli výrobky s mateřskou školou. (Honzík) 

 

Na den stromů jsem se moc těšil, jednak jelikož to bylo před 

prázdninami a nemuseli jsme se učit, a taky že tam budeme 

v přírodě. (Kuba) 

 

Mně se tam líbilo, jak jsme poznávali ptáky, ty stromy a potom se mi 

ještě líbilo, jak jsme poznávali odpadky a jak jsme opékali buřty. 

(Vojtík) 



DIVADLO SINDIBÁD MOŘEPLAVEC 
S naší školou jsme se vydali za kulturou do 
nedalekého třebíčského divadla Pasáž, které 
uvádělo dobrodružný příběh s názvem Sindi-
bád mořeplavec. Dětem se pohádka moc líbila 
a vrátily se plny všemožných dojmů. 
 
 
Mně se líbilo, jak tam Sindibád mořeplavec bojoval s jiným pánem, 

a ještě se mi líbilo, jak si tam dali pusu s princeznou. (Honzík) 

 

Moc se mi to líbilo, protože tam byli tři kamarádi, a ještě jak se tam 

objevila čarodějnice. (Terezka) 

 

Mně se tam líbilo, jak tam poskakoval králík na boku jeviště, 

a hodně se mi líbily rvačky. (Natálka) 

 

Na divadle se mi líbila rvačka a líbilo se mi, jak Sindibádovi 

sluhové ujeli s jeho lodí. (Míša) 

 

 
 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
V listopadu se naši žáci vydali do Mor. 
Budějovic, aby si zde vyzkoušeli, jaké to je 
dostat se do opravdového silničního provozu 
a jaká rizika na nás všude číhají. Děti si nejdříve 
oživily teorii jízdy na kole a následně už pod 
dohledem strážníků městské policie vyrazily do 
terénu plného nástrah, se kterými si ale všichni poradili na 
jedničku. 

 
Moc se mi líbilo, že se nám nic nestalo. Nelíbilo se mi, že jsem skoro 

vůbec nejezdila. (Markétka) 



Mě to nebavilo, protože jsme jezdili jenom hodinu. (Michal) 

Na dopravním hřišti jsem neudělala nic špatně. Jsem moc ráda. 

(Anička) 

Mě bavilo jezdit na motokáře a nejvíc mě bavily semafory a vlakové 

koleje. (Bertička) 

 

 
 
TAJE THAJSKA 
I letos jsme se mohli vypravit do cizích krajů 
a objevovat jejich krásy a zajímavosti. Díky 
manželům Motani jsme se tentokrát ocitli 
v Thajsku. Tento zajímavý cestopis o životě 
v tomto asijském státě doprovázený jak 
mluveným slovem, tak videoprojekcí děti nadchnul a možná 
i trošinku vyděsil zároveň. 

Mně se to líbilo, protože tam byli hezcí hadi a ještě sloni, co na sebe 

cákali vodu. (Vítek) 

Bylo to hezké. Hodně nechutné bylo, jak jedli různou havěť. Mají 

tam také hodně šikovné slony. Bylo to zajímavé. (Kuba) 

Mně se tam líbilo, jak tam byli sloni a jak tam byly ty věci na prodej. 

A potom ještě úplně všecko hrozně moc. (Kačenka CH.) 

Moc se mi to líbilo, hlavně jak nám ta paní říkala otázky. Gábinka 

tu otázku uměla dobře a něco vyhrála. (Kačka J.) 

Mně se líbilo, jak lidé nosili kruhy na krku a říkalo se jim žirafí lidé. 

A líbilo se mi, jak nám to ta paní vyprávěla a jak jsme s ní soutěžili. 

(Lubor) 



KINO – ANDĚL PÁNĚ 2 
Na začátku prosince nás čekal výlet do kina, kde se 
promítala pohádka Anděl Páně 2 s aktuální 
mikulášskou tematikou. Pohádka se všem moc 
líbila a jistě si z ní odnesli i nějaké to ponaučení. 

 
Líbilo se mi to. Hlavně ten anděl a čert, jak hledali 

jablko a jak zpívali. (Vojtík) 

 

Mně se to líbilo, protože to bylo strašně legrační a nejvíc mě bavilo, 

jak se honili za jablkem. A ještě se mi líbilo, jak tam zpívali andílci 

v nebi. (Katka Ch.) 

 

Bylo to moc legrační a líbilo se mi, jak anděl vstával z postele, že to 

bylo legrační. (Adélka) 
 
Mně se tam hlavně líbil ten čert a anděl, a jak to bylo legrační. 

(Jiřík) 

 
 
VÁNOČNÍ BESÍDKA 
V našem pololetním programu nemohla chybět 
ani vánoční besídka, kde se mohly děti předvést 
před rodiči. Besídka se vydařila a všichni přítom-
ní díky ní mohli prostřednictvím srdíčkové burzy 
pomoci dobré věci. 

 
Včera na besídce jsem se bál, že to budu říkat špatně, ale šel jsem 
do toho naplno. Nakonec se mi to podařilo. Vše skončilo bouřlivým 
potleskem rodičů a prarodičů. Jsem rád, že se to podařilo. (Honzík) 

 
Líbily se mi písničky, a jak jsme kupovali a lepili srdíčka. (Jindra) 



Měla jsem spoustu krásných písniček. Jako slavík jsem si to moc 
užila. Po besídce jsme prodávali srdíčka, abychom pomohli malému 
Kubíkovi. (Kačka K.) 
 
Měli jsme besídku. Líbilo se mi to a byla jsem šťastná, protože to 
dobře dopadlo pro Kubíka, a že ho to potěší. Byla to nejlepší besídka 
na světě. A byla jsem šťastná, protože nás pochválil pan starosta. 
(Natálka) 
 
Na besídku jsem se moc těšila. Maminka mi natočila vlasy a měla 
jsem krásné šaty. Měla jsem velkou trému, ale naštěstí jsem to 
zvládla a bylo to hezké. (Klárka) 

 
 
VÁNOCE VE ŠKOLE 
Ve škole nám Vánoce začaly už o pár dní dříve 
před těmi oficiálními. Děti se vzájemně 
podarovaly dárečky a navodily si tu správnou 
vánoční atmosféru, s čímž jim jistě pomohla 
také slečna Markéta Zástěrová, která k nám 
zavítala, aby nám na příčnou flétnu zahrála 
několik koled, a doplnila tak tento náš sváteční den. 
 
Mně se to teda líbilo, jak jsem měl hodně dárečků. A nejvíc se mi 
líbilo, jak ta paní hrála písničky. (Jiřík) 
 
Vánoce ve škole se mi moc líbily, jak jsme šli na vycházku a jak jsme 
pak seděli u stromečku a hrála tam ta paní. (Jindra) 

 
Vánoce se mi moc líbily. Měli jsme krásně nazdobený stromek, který 
jsme zdobili v družině. Všichni dostali krásné dárečky. (Kačka K.) 
 
Mně se líbilo, jak jsme dostali dárky a jak jsme šli ven. (Gábinka) 



VÁNOČNÍ TVOŘENÍ SE SENIORKAMI  
Ještě před vánočními svátky jsme zažili den 
plný kreativního tvoření, který nám 
zprostředkovaly místní seniorky, kterým 
bychom tímto ještě jednou moc rádi podě-
kovali za úžasné dopoledne plné krásných 
výrobků. 
 
Mně se to strašně líbilo, protože jsme dělali budky pro ptáčky. Já ji 
mám doma, a pak se mi ještě líbily papírové vločky. (Gábinka) 
 
Mně se to líbilo a hodně mě bavila ta ptačí budka, jak jsem tam 
dala hodně třpytek, a mám ji doma na okně. (Bertička) 
 
Líbilo se mi vyrábět domečky a moc mi chutnalo cukroví. (Anička) 

 
 
PROJEKTOVÝ DEN NA TGM 
Poslední den před Vánoci byl pro děti na ZŠ 
TGM v Moravských Budějovicích připraven 
program sestávající z několika stanovišť, kde 
děti plnily různé úkoly, kde si mohly vyrobit 
něco hezkého na památku nebo si prostě jen 
vyzkoušet něco nového. 
 
Mně se líbilo, jak jsme házeli botou do brány a jak jsme lezli po 
horolezecké stěně. (Adélka) 
 
Jeli jsme do Budějovic, tam jsme lili vosk, stavěli sněhuláka 
a vyrobili jsme si ještě brčko s jablíčkem a perníček. (Terezka) 

Jeli jsme do TGM v Mor. Budějovicích. Potkali jsme Peťu Pelikána. 
Zaujal mě florbal, stavění sněhuláka a horolezecká stěna. (Lubor) 



Naše zimní radovánky 
 
Letos se paní Zima opravdu činila, a tak jsme si mohli celý 
leden užívat zimní radovánky nejen na sněhu, ale také na 
kluzišti. Ať už bobování, sáňkování, bruslení nebo jen stavění 
ze sněhu bylo posledních pár týdnů naším denním chlebem 
a my si ho, obrazně řečeno, vychutnali do posledního 
drobečku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Zábavné úkoly 
 
Najdi 5 rozdílů a obrázek si za odměnu vybarvi.  
 

 
 
Pomoz Eskymákovi najít cestu k jeho iglú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soutěžní sudoku 

A na závěr ještě malá soutěž. Vylušti správně sudoku, 
přines ho do 30. května do školy, a pokud se staneš 
vítězem losování, sladká odměna tě nemine. 

Tak hurá do toho!  

 


