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Karneval 

V neděli  19.2.2012 byl v Lesonické sokolovně karneval. Já jsem byla za princeznu. Jinak má 
kamarádka Jolanka byla také princezna, akorát jí chyběla korunka, Nikolka byla za smutnou 
princeznu, ale hodně se smála, Vinda byl Vinetú.  A byly další masky jako zvířátka, strašidla, Pipi 
dlouhá punčocha, fotbalista a kovbojky. Hrála se tam židličkovaná a promenáda masek. Plnili jsme 
soutěže např. stříleli hokejkou do brány, chodili na chůdách a za každou soutěž jsme dostali 
bonbon. Potom jsme šli na podium a řekli jsme básničku nebo zazpívali písničku a za to jsme 
dostali balíček s dobrůtkami. Uváděla to naše paní učitelka ze školy. K hudbě hrála Yamaha. Když 
už na konci všichni odcházeli, tak jsme si dali s Jolankou soutěž, kdo se nejdéle vydrží točit. 
Vyhrály jsem to obě dvě. Moc se mi to líbilo.  
         Anna Seifertová 

19.2. 2012  byl karneval. Já jsem byla za princeznu. Hrála tam paní Urbánková se svým sborem. 
Moje kamarádka Anička šla za princeznu. Nikola šla za princeznu. Verunka šla za princeznu.  
Richard šel za strašidlo. Aleš šel za upíra. Kubíček šel za pavouka. Vojtíšek šel za jelena. Jeníček šel 
za fotbalisty. Potom tam byl tygr, čarodějnice, věštkyně a dál si to nepamatuji. Když se hrála 
židličkovaná, já jsem se umístila na druhém místě. První byl můj bratr Jeníček. Za druhé místo jsem 
dostala jeden balíček, v kterém byly 3 tatranky, 1 lízátko a 2 žvýkačky. A ještě jsem dostala k tomu 
masku lva. Celkem už jsem měla dvě masky lva. Moc se mi to líbilo. 
         Jolana Řezníčková 

Na karnevalu se mi líbilo. Já jsem byla za Pipi  punčocha. Moje kamarádka Tinka byla za vločku . 
S Tinkou jsme se hodně nasmály při tancování. Hráli jsme židličkovanou. Tancovali jsme i 
s Tinčinou mamkou. Potom nám paní učitelka řekla, že máme zazpívat nějakou  písničku, já jsem 
zazpívala s mým bráchou  Prší, prší, jen se leje a potom jsme dostali balíček. Měla jsem tam pití, 
vodové barvy, lízátko, dva oplatky, žvýkačky, tento karneval se mi líbil.  
                                                                                                                      Natálie Jeřábková 

Dne 19.2. tady v Lesonicích byl ve tři hodiny karneval. Já jsem šla za smutnou princeznu. Tak jsme 
šli, moc dětí tam ze začátku nebylo. A hrála tam paní Urbánková, po chvíli s námi šla tancovat  
paní učitelka Řezníčková. A potom  připravili atrakce, byly tam chůdy, chytání ryb, hokej a ke konci 
jsme hráli židličkovanou. Já jsem vypadla ke konci a nakonec zůstali Jolana a Jan Řezníčkovi. A 
nakonec to vyhrál Jan. A abychom dostali velký balíček, tak jsme říkali básničku nebo zazpívali  
písničku. A na pódiu se mě paní učitelka ptala, jestli jsem za smutnou princeznu, že moc smutná 
nevypadám. A uváděla to  Jitka Řezníčková.  
         Nikola Svobodová 

V pátek mě mamka dovezla k babičce v neděli měl být karneval. A když už byla neděle, tak pro mě 
přijela mamka, chvilku jsme byly u babičky a pak jsme jely domů. Když už jsme byly doma, tak mi 
mamka zatím chystala oblečení na karneval. Když mi to mamka  nachystala, až jsem byla oblečena, 
tak mi mamka namalovala obličej a ještě mi namalovala vločku a pak jsme šly a potkaly jsme 
Natálku, moji kamarádku. Ta byla za Pipi punčochu, pak jsme přišly a s paní učitelkou udělaly kruh 
a tancovaly druhou písničku. A pak jsme tancovaly s mamkou.  
                                                                                                                        Tina Nesibová 
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Budou jarní prázdniny 

Budu se v noci dívat na televizi a pak půjdu spát. Ráno se vzbudím a pak budu uklízet a pak si budu 
hrát  a nebudou.  
         Katka Čamachová  

Chci jet o prázdninách k babičce od pondělí do pátku. A o víkendu se budu dívat na televizi, a když 
mě to nebude bavit, tak budu hrát videohru anebo si budu číst. 
          Robert Michalčík                                                            

Jarní prázdniny 

Od soboty do středy jsme byli u babičky v Lipníku. Bylo to tam super. Vzali jsme si tam kolečkové 
brusle, hokejky a míček. Takže jsme skoro každý den jezdili na kolečkových bruslích. Ale někdy 
jsme byli i doma. Já jsem se starala o bratrance Davídka. Ještě mu není ani rok. Moc mě to bavilo, 
taky bych chtěla mít doma takového malého brášky. Podle dědy jsem dostala medaili za hlídání. 
Ve středu nás vyzvedli a jeli jsme domů. Další den jsme jeli do Prahy, tam se mi to moc líbilo. Ve 
čtvrtek jsme měli jet do Velkého Meziříčí, ale nejeli, protože babička byla nemocná. Tak jsme 
zbytek prázdnin strávili doma.  
      Jolana Řezníčková 

Od 27.2.2012 byli jarní prázdniny. První den, to byl pátek, tak chodily masky a u mně byla má 
kamarádka. Chodily jsme za maskami a moc jsme se jich bály. Když jsme šli jiným koncem za nimi, 
tak na nás vybafli nějací kluci, myslím, že byli za strašidla.Tak jsme rychle utíkaly pryč. Pak jsme je 
jenom sledovaly tak, aby nás neviděli. Po chvíli jsme potkaly na fotbalovém hřišti kluka a nás 
napadlo, že bychom ho mohly namalovat, tak jsme ho namalovaly. Po malé chvilce mě honila 
gorila. Já jsem se jí strašně moc bála. Když jsme šly od nich pryč, tak jsme potkaly jednoho většího 
kamaráda, ale on spal. Udělaly jsme si z něj srandu, namalovaly jsme ho. Pak už nám byla zima, 
radši jsme šli domů. A ty další dny jsem se moc nudila. Ale přesto se mi jarní prázdniny moc líbily.                   
                   Anna Seifertová 

Byla jsem doma a byli tam kluci a pak začali zlobit. Začali mi  malovat po knížkách, pak jsem jim 
sebrala tužku, protože malovali po zdi a stále dělali nepořádek a pak začali po mně házet.  
         Katka Čamachová  

Taťka mě vzbudil, protože jsme jeli do Rakouska nakoupit oblečení a jídlo a něco do školy, stalo se  
to ve čtvrtek.     
           Robert Michalčík                                                                                                                                                                                                              

Velikonoce 

Na Velikonocích se mi líbí, jak je všechno barevné. Ale nelíbí se mi, že se musíme nechat zmrskat. 
Před Velikonocemi se chodí hrkat po vesnici. Na Velikonoce barví vajíčka mamka, protože mě to 
nebaví. Mě baví dávat velikonoční ozdoby. Letos to bude nejlepší, protože chodí holky. Tak jim to 
pořádně upravíme. Je to nespravedlivé, čtyři roky chodí kluci a pak jednou po čtyřech letech až 
holky. A ještě mě pak bolí zadek! Tak proto se mi Velikonoce moc nelíbí. Až na to, že máme 
prázdniny. 
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Anna Seifertová 

Já mám i nemám ráda Velikonoce. Mám ráda Velikonoce protože barvíme vajíčka,zdobíme a 
malujeme. Velikonoce nemám ráda, protože nás chodí mrskat hodně kluků. Na Velikonoce 
jezdíme do Lipníka, potom do Velkého Meziříčí.    Jolana Řezníčková 

Nemám  ráda  Velikonoce, protože když k nám přijdou kluci,tak si musíme stoupnout před dveře a 
kluci nám dají  na zadeček.  A nemám ráda barvení vajíček.   
         Natálie  Jeřábková. 

Velikonoce se mi líbí, protože někam jezdíme, třeba k babičce nebo k strejdovi Markovi a nebo do  
Rakouska. 
         Robert Michalčík  
                                                                                                                                                                                                                                   
Na Velikonocích se mi nelíbí, že kluci mrskají nás holky a my jim ještě za to musíme dávat vajíčka! 
Ale zase se mi líbí, že chodíme hrkat a dostaneme za to bonbony, akorát u pár domů nám 
neotevřou. Také mě baví barvení vajíček, kdy dělám různé barvy: červená, modrá, zelená a na 
nabarvená vajíčka ještě obtisky. A na Velikonocích mám nejradši přestupný rok, kdy chodíme my 
holky a všechno to klukům za ty čtyři roky vrátíme! Velikonoce nemám moc ráda, protože 
nechápu, proč nás kluci mrskají. Ale aspoň jsou prázdniny!   
         Zuzana Radová                                                                         

Čistá Vysočina 

Šli  jsme sbírat  a  potom jsme měli rukavice a pak  jsme šli nahoru a našli jsme velký papír a pak 
jsme šli dolů a našli jsme  toho hodně. 
         Katka Čamachová   

 Ve čtvrtek jsme sbírali odpadky po Lesonicích.  Nejprve jsme dostali rukavice a pytle, do kterých 
budeme dávat ty odpadky. Potom jsme šli cestou k Řezníčkům, potom na Cidlinu a dále si to 
nepamatuji.  Nasbírali jsme tak asi dva pytle. Nejvíce nechutné bylo, jak jsme s Jolčou sbíraly 
odpadky v potoce.  Jak jsme přišli do školy, tak jsme si umyli ruce a napili se. Druhý den mě hodně 
bolely nohy. 
         Anna Seifertová 

Sbíraní odpadků se mi líbilo. Sbírali jsme  papíry, někdy jsme i našli pneumatiky, krabičky od cigaret 
a další věci. Jo a  taky jsem držela pytel a paní ředitelka se mě ptala, jestli si to nechci vzít s Luckou. 
Toto sbíraní se mě líbilo moc. 
          Natálie Jeřábková.  

Plavání  

 
24.4 jsme byli na plavání. Na plavání jela třetí a čtvrtá třída. Moc se mi tam líbilo. Ale bylo 
divné, že tři třeťáci šli do skupiny ke čtvrťákům. My jsme se tam učili, jak splývat nebo jak se plave 
po zádech. Splývá  se tak, že se položíte na břicho, potopíte hlavu, ruce máte u těla. Na zádech se 
splývá úplně stejně, akorát že nemáte potopenou hlavu. Poprvé jsme byli ve třeťácích. A po druhé 
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jsme byli ve čtvrťácích. Když jsme tam 24.4 byli, tak jsme na konci skákali špendlík. Moc se mi tam 
líbilo.    

 Jolana Řezníčková  

24.4. jsme byli ze 3 a 4.třídou na  plavání. Moc se mi to tam líbilo a dostala jsem se do plavců. 
Prvně nám paní učitelky řekli, ať jim ukážeme, co umíme. A potom nám řekli, kam si máme 
sednout,  buď  hned u bazénu nebo vedle a vedle bazénu byla skupina plavců a vedle neplavci. 
První den jsme neměli přestávku a podruhé už jsme ji měli. Podruhé jsme se učili plavat  na 
žabkách, potom jsme si vzali takové trojúhelníky a plavali jsme s nimi pod vodou. A docela mi to 
šlo  a s Jolčou jsme si tam našly kamarádky Renatu a Karolínu. Moc se mi to tam líbilo a těším se 
zase, až tam se školou pojedeme. 

                                                                                                                Nikola Svobodová 

Čarodějnice 

30. 4. 2012 jsem byla v Lesonicích na Čarodějnicích s Evou Chadimovou. Sešli jsme se asi tak v 7 
hodin.  No, vlastně to bylo takhle, o půl šesté jsem šla s Nikolkou Svobodovou a Ivetou 
Weidenthalerovou na zelené hřiště a tam jsme hráli s holkami a kluky na honěnou. Potom se 
začala stavět májka, je velmi vysoká a krásně barevná. My jsme se báli, že to na nás spadne, tak 
jsme šli radši dál. Asi o půl deváté se zapalovala čarodějnice, tak jsme šli k ohni, u ohně běhala také 
čarodějnice. My jsme ji honili a s citem jsem ji mlátili košťaty. Já jsem už byla s Evičkou uhoněná, 
tak jsme šly k ohni, u ohně jsme potkaly Erika. On tam byl sám, tak jsme se ho zeptali, jestli tam 
nechce být s námi. Byl velký oheň, tak jsme se neodváželi jít si zapálit. Jediný Erik se tam odvážil 
běžet. Jak si to zapálil, tak jsme si to od něj zapalovali všichni. Čarodějnice se mi moc líbily. A moc 
děkuji Evičce Chadimové, že tam se mnou byla. 

         Anna Seifertová 

30.4. v pondělí byly Čarodějnice. My  máme Čarodějnice na zeleném hřišti. Asi tak v devět hodin 
večer jsme šli na zelené hřiště na Čarodějnice. Bylo to tam docela dobré. Byla tam jedna 
čarodějnice. Za tu čarodějnici byl převlečený Michal Cakl. Chvíli jsme byli na zeleném hřišti a pak 
jsme šli do zámku. Cestou domů jsme se stavili na dětské hřiště. Tam jsme si hráli na opičí dráhu. 
Docela se mi to líbilo. 
       Jolana Řezníčková 

Byla  tam čarodějnice a pak zapálili  oheň  a pak pálili  čarodějnice  a  byl tam  malý  Ládík. Spal 
v kočárku. Šli jsme se podívat  zblízka a pak jsme šli koupit limo. 
           Katka Čamachová 

Na čarodějnicích se mi líbilo, jak jsem nebyla na zeleném hřišti, ale  byla jsem v zámku. V zámku se 
mi líbilo, protože jsem tam byla s mojí kamarádkou Barunkou Jahodovou. Potom, jak jsem tam 
přišla s taťkou, tak jsme se šly s Barunkou podívat na zelené hřiště.  Když jsme tam přišly, tak jsme 
uviděli veliký oheň a šly k ohni. A pak jsme šly do zámku. Tyto  čarodějnice se mi líbily. 

                                                                                           Natálie Jeřábková. 
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Dne 30.4. byli v Lesonicích čarodějnice. Šla jsem tam s Aničkou Seifertovou a Ivetou  
Weidenthalerovou. Šly jsme na zelené hřiště v sedm hodin. A potom postavili máj,  byla moc 
pěkná a v devět hodin zapálili oheň. Poprvé, co jsem šly s dětma, ten oheň strašně moc pálil a 
nejodvážnější  byl Erik Petrů a zapálil nám košťata. A potom tam přiletěla jedna ježibaba na koštěti 
a  utíkali jsme jí, protože šla po nás. A nakonec jsme zjistili, že je hodná a nechala nás pohladit její  
myš, kterou měla na rameni. Potom po jedenácté hodině se šla převléknout. My jsme šly s holkami 
domů. 
         Nikola Svobodová 

V pondělí 30.4.2012 jsem šla na Čarodějnice. U nás v Babicích se prvně stavěla máj. Až se postavila, 
tak jsme počkali, až bude šero. Já jsem tam byla s Míšou Černou. Až bylo šero, tak jsme šly do 
Datláku. Akorát bylo špatné, že někdo zapálil oheň ještě tak trochu za světla. A nevydržela nám 
ani dlouho stát čarodějnice-asi jen tak pět minut. Pak jsme si šly s Míšou Č. napálit košťata. Až 
jsme si je napálily, tak jsme šly za holkami, že si uděláme společně malý ohýnek a tak jsme nosily 
větvičky, až jsme měly opravdu velký oheň. Tak jsme seděly u toho našeho ohně a povídaly si. 
Domů jsme šly všechny stejně. Myslím, bylo to půl desáté. Přišla jsem domů, vykoupala jsem se a 
šla jsem se dívat na televizi. Pak jsem šla spát. Moc se mi Čarodějnice líbily!!! 

                                                                 Zuzana Radová 

 

Recitační soutěž 

Ve čtvrtek 19.4.2012 jsme byly já, Míša Černá, Klára Kvapilová, Jolana Řezníčková, Nikola 
Svobodová a Tina Nesibová na Recitační soutěži. Jely jsme do Moravských Budějovic do DDM 
s paní učitelkou Šálkovou. Jely jsme tam autobusem a pak jsme šli od autobusového nádraží až 
k DDM. Začínalo to o půl třetí. První z nás šla recitovat Tinka, která vyhrála první místo! A pak jsem 
šla v další kategorii já, pak Nikča, Jolča, Klára a na konec Míša. Já jsem recitovala básničku SEN, 
Tinka NA MATĚJSKÉ POUTI, Nikča recitovala SPALNIČKY, Jolča HALÍ, BELÍ, Klára KLOBOUKOVY 
TRAMPOTY a Míša recitovala JAK SE KUBA ZTRATIL. Nakonec, jak jsem už říkala, vyhrála Tina 
Nesibová první místo a já druhé. Domů jsem přijela tak v pět. 

                                              Zuzana Radová  

Byly jsme na recitační soutěži. Já jsem říkala básničku, která se jmenovala Halí belí. Já jsem 
nevyhrála. Ale Zuzana Radová a Tina Nesibová ano. Tina Nesibová vyhrála první místo a Zuzana 
Radová vyhrála druhé místo. Na recitační soutěži byla Zuzana Radová, Tina Nesibová, Michaela 
Černá, Nikola Svobodová a Klára Kvapilová. Bylo to tam dobré. 

       Jolana Řezníčková 

Muzikál Popelka 

V pondělí 14. 5. 2012 jsme byli v Třebíči v divadle na muzikálu Popelka. Odehrávalo se tam o 
Maceše a její dvou dcerách. Její první vlastní dcera se jmenovala Kačena a ta druhá Dora, potom 
Popelka, ale ta nebyla vlastní. Když byla malá, tak jí matka zemřela, ale ta měla velmi hodného 
otce. Potom bylo i království, kde žil spolu se svým otcem velmi hezký princ Mojmír. Ta macecha 
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vůbec tu popelku neměla ráda, ale když byl v místnosti i Popelky otec, tak ta macecha musela být 
na Popelku hodná. Když se měl princ vdávat, tak uděl jeho otec slavnost proto, aby si princ vybral 
dívku, kterou si vezme za ženu. Tak poslala macecha otce do města pro látky, aby mohla Popelka 
Kačeně a Doře ušít šaty a také, aby jejich otec koupil šperky. Tak se otec pro šperky a šaty vypravil, 
když vyjížděl, tak se ještě zeptal Popelky, co by chtěla ona, ona mu řekla to, co mu cestou spadne 
na nos. Když se otec vrátil z města, tak dal svým nevlastním dcerám šaty a šperky. A potom přišel 
za Popelkou a dal jí tři oříšky. Večer šly na slavnost. Macecha poručila Popelce, aby uklidila. A za 
pár minut už jely. Popelce na pomoc přiletěli holoubci. Popelka si rozbila první oříšek a tam měla 
krásné modré šaty. V království, jak Popelku princ uviděl, tak se do ní zamiloval. Na druhém měla 
stříbrné šaty a tam se do Popelky zamiloval ještě víc. A tam princ se zeptal Popelky, jestli si ho 
vezme za muže. Popelka řekla ANO. A nakonec byla svatba. Moc se mi to líbilo. A po celou dobu 
se tam zpívalo. 

       Anna Seifertová 

14.5 jsme byli  se školou na muzikále Popelka. Byli jsme v Třebíči v Pasáži. Když jsme tam dojeli, tak 
jsme dlouho čekali, než to začalo. Když to teda začalo, tak tam byla hrozná tma. To bylo hrozné. 
Bylo to o Popelce, princi  Mojmírovi, maceše, jejich  dcerách Doře a Kateřině, pak tam byl král, 
tatínek a dva komoří. Popelka musela  maceše Doře a Kateřině sloužit. Jednou macecha poslala 
otce, aby nakoupil šaty, střevíce a náhrdelníky. Dora si přála náhrdelníky, Kateřina si přála šaty a 
Popelka si přála jenom to, co otci cvrkne o nos. Když se otec vrátil, tak Popelce dovezl tři oříšky a 
Doře a Kateřině šaty, náhrdelníky a střevíčky. Popelka poděkovala, ale Dora a Kateřina ne. Jednou 
princ vyhlásil, že se bude konat  ples. Tak se Dora, Kateřina a macecha chystaly na ples. Večer 
macecha Popelce nasypala na zem hrách a popel. Potom, co macecha, Dora a Kateřina odjeli, tak 
tam přiletěli holoubci a řekli, že to přeberou za ni, ale ať rozlouskne jeden oříšek. Popelka to tedy 
udělala, rozlouskla oříšek a potom vyšla  v modrých šatech. A pak odjela na ples, holoubci jí řekli, 
ať  je o půlnoci doma. Po chvíli odbila půlnoc. Popelka musela domů.  Princ  ji nechtěl pustit. Ale 
pak ji pustil. Za týden se konal druhý ples. Konal se úplně stejně, akorát že Popelka měla stříbrné 
šaty. Druhý ples Popelku požádal o ruku. Popelka řekla ANO. Třetí ples se konala svatba. Moc se 
mi to líbilo.    
       Jolana Řezníčková 

Byla tam Popelka, sestry a  macecha, pak tam byl tatínek, zámek, Mojmír a pak tam byl král.       
          Katka Čamachová   

14.5.2012 jsme byli na Popelce,  pohádka se mi moc líbila. Přišel tatínek a ptal se, co by jste dnes 
chtěli  přinést. A Káča hned vykřikla:“Já bych chtěla  šaty, “ a Dorota říkala:“Já bych chtěla 
náušnice a šaty.“ A tatínek se zeptal Popelky:“A co bys chtěla ty, má drahá  dceruško?“ Popelka 
řekla:“ Tatínku, nic, jenom abys ses vrátil v pořádku. “ A  Popelka se zeptala maminky,  jestli může 
tatínka kousek doprovodit, a maminka řekla, že může, tak tatínka kousek doprovodila. Za chvíli se 
vrátil tatínek a přinesl  šaty, náušnice  a šperky a Popelce tatínek přinesl 3 oříšky. Pak přiletěli 
holubi a říkají:“Rozlouskni  jeden oříšek!“ A to taky Popelka udělala, vzala  oříšek  a rozlouskla ho. 
A pak měla takové krásné  modré šaty. A zase potom rozlouskla další oříšek a v tom měla takové 
zlaté šaty. A až  rozlouskla  3 oříšek, tak měla  takové žluté šaty a  pak se Popelka  vdala za prince.  
A  tato pohádka se mi moc líbila. 
           Natálie Jeřábková. 
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14.5. jsme byli se školou na muzikálu Popelka.  Byl rozdělen na dvě části. Na začátku jsme dlouho 
čekali. Potom to už začalo. Moc se mi ta pohádka líbila, protože tam zpívali. Jednoho dne se  měl 
princ Mojmír ženit. Poddaný ze zámku  se vydal oznámit, že všechny princezny a děvčata mají přijít 
na ples. Macecha měla tři dcery: Popelku, Doru a Katku. Druhého dne večer šla macecha a její dvě 
dcery na ples. Macecha, když měly odejít, tak jí každý večer smíchala hrách s popelem. Popelka 
chtěla  jít na ples také, její práci za ní udělali holoubci. A ona mohla každý večer jít na ples, ale do 
půlnoci musela být doma. A princ neustále tančil jen s ní, na posledním plesu Popelka ztratila 
střevíc. A ten další den se princ vydal hledat tu dívku, která s ním tančila každý den. A jak hledali tu 
dívku, tak už byli u posledního domu a macecha tvrdila, že má jen dvě dcery. A v tu chvíli přijel 
tatínek z města a ptal se, kde je Popelka, tak jí zavolali. A princ se udivil a jediné dívce střevíček 
seděl. Tak se oženili a žili až do smrti. Moc se mi to líbilo.                                                                                                                          

                           Nikola Svobodová                                                                   

V pondělí 14.5.2012 jsme byli v Třebíči na muzikálu POPELKA. Byla tam macecha, která měla dvě 
dcery. Ta první dcera se jmenovala Dora a ta druhá Kateřina. Dále tam byla Popelka a její vlastní 
otec. Byl tam také zámek a v něm žil král se svým synem, princem Mojmírem. Jednoho dne přišel 
do chalupy posel krále a sdělil maceše a jejím dvěma dcerám, že se koná ples, na kterém si princ 
Mojmír vybere nevěstu. Macecha s dcerami poručily otci Popelky, aby jim z města dovezl ty 
nejkrásnější látky. Když otec přijel z města, dovezl,  co macecha poručila, a Popelce dovezl tři 
oříšky. V den plesu macecha smíchala kukuřici a popel do jedné misky, aby to Popelka přebrala. 
Macecha s dcerami odjela a k Popelce přilétli holoubci a popel s kukuřicí přebrali. Popelka si 
rozlouskla první oříšek a v něm byly krásné modré šaty. Pro Popelku přijel kočár a už jela na ples. 
Když Popelka vstoupila do sálu, hudba zmlkla. Princ se do Popelky hned zamiloval a šel s ní tančit. 
Ale za chvíli odzvonila půlnoc a Popelka musela domů. Za týden macecha opět poručila Popelce 
přebrat popel s kukuřicí a odjela i se svými dcerami. Za Popelkou přilétli zase holoubci a popel 
s kukuřicí přebrali. Popelka rozlouskla druhý oříšek a v něm byly stříbrné šaty. Pro Popelku přijel 
kočár a jela na ples. Celý ples opět princ tancoval jenom s Popelkou. Ale o půlnoci, kdy Popelka 
chtěla z plesu zase odejít, přilepil se jí střevíček. Ten tam nechala a odběhla. Další den princ Mojmír 
chodil po celé vesnici a hledal dívku, která střevíček nechala ve dveřích. Přišel do chalupy, kde 
poprosil Popelku o vyzkoušení střevíčku. A padl jí jako ulitý. Popelka rozlouskla poslední oříšek a 
v něm byly zlaté svatební šaty. Popelka měla s Mojmírem svatbu a tím skončila pohádka. 

                                                                                Zuzana Radová 

Výlet na kolech 

Dne 24. 5. 2012 jsme jeli na cyklistický výlet okolo Babic a Cidliny. Prvně jsme jeli na Moravské 
Budějovice, ale na mostě jsme zabočili na pravou stranu. To jsme chvíli jeli na polní cestě, pak jsme 
vjeli do lesa a tam jsme navštívili Kančí boudu, k lomu a na Františka (to byl pomníček). Cestou 
jsme měli jenom tři zastávky, nejlepší zastávka byla u rybníčka. Tam jsme poslouchali, jak kuňkají 
žáby. No, líbil se mi ten výlet hodně.  
          Anna Seifertová 

Jeli jsme na výlet s družinou, moc se mi to líbilo. Jeli jsme lesem a občas na silnici. Jeli jsme až po 
obědě.  Jeli jsme  lesem a jeli jsme k lomu a na Kančí boudu a k Františkovi. Tento výlet byl krásný 
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a moc se mi líbil. A až jsem přijela domů, tak jsem se najedla a jeli jsme s taťkou  a bráchou na kole 
okolo družstva. Takže jsem večer za 10 minut usnula.  Tento výlet se mi moc líbil. 

                                                                                          Natálie Jeřábková 

 Výlet Znojmo 

Na výletu se mi  líbilo. Byli jsme ve Znojmě. Jeli jsme autobusem, seděla jsem s Luckou. Nejprve 
jsme jeli na divadlo. A potom jsme jeli vláčkem asi tak hodinu a pak jsme jeli zase autobusem do 
města  a šli jsme na zmrzlinu. Dala jsem si  melounovou a jahodovou a až jsme snědli zmrzlinu, tak 
jsme se rozdělili do  skupin a paní učitelka nám řekla, že se máme o půl druhé vrátit z rozchodu. Já 
jsem byla s Luckou, Kačkou Outolnou a Ivetkou ve skupině. A koupila jsem si sliz a žvýkačky a 
párek v  rohlíku. A pak jsme jeli zase do Lesonic, vrátili jsme se o půl třetí. Tento výlet se mi líbil.    

                                                                                                            Natálie Jeřábková 

Jeli jsme do divadla. David měl 3 sestry a jmenují se Anděla, Viktora a Zlata. Jejich rodiče odjeli a 
tak byl David na 3 dny králem. Zlata se mu  posmívala, honili se a ona snila o králi Slunce. David se 
díval na západ slunce,  král Slunce se mu zjevil a on něco řekl a Zlatuška přišla. Prosila, ať  se s ním 
ožení . Tak řekl:“Ano, můžeš.“ A tak šla,  bylo ráno a ony se vzbudily a hledaly ji. David odpověděl, 
že šla za králem Slunce,  ony snily, zjevili se  králové Větrník a Měsíčník. 
Jeli jsme vlakem tak hodinu a dojeli jsme  do cíle a rozešli jsme se a šli jsme si něco koupit a jeli 
jsme do Lesonic.    
          Robert Michalčík                                                                                                                                                               

Vísky 

Na Vískách se mi líbilo. Jeli jsme  autobusem do Čáslavic. Autobus jsme si platili sami.  Když jsme 
přijeli do Čáslavic, tak jsme šli do mlýna na Vísky a pak nám pán říkal, kde se mlela mouka. A pak 
jsme viděli krásného vodníka,  ten nám  dal bonbon a  jednoho  spolužáka svezl na loďce . A pak 
jsme si šli upéct špekáček  a kluci hráli fotbal.  A ještě nás pán  svezl na fréze.  A pak jsme šli zase 
na zastávku, mohli jsme si jít něco koupit, já jsem si šla koupit 6 jedlých papírů. Pak jsme jeli do 
Lesonic.  Tento výlet se mi moc líbil.                                                                                                                                                 

                                                                                         Natálie Jeřábková 

Beseda o třídění odpadu 

Dnes 27.6.2012 jsme ve škole měli besedu o třídění odpadu. Prvně přijel pán a povídali jsme si o 
tom, co se do jakého kontejneru dává. Potom nám říkal a ukazoval videa, jak se třeba recykluje 
papír nebo plast.  Ukazoval, na co vše se to recyklované dá spotřebovat, ukazoval nám třeba něco 
podobného jako dřevo, ale dřevo to nebylo. Bylo to z plastu. Pak dal každému kartičku 
s obrázkem nějaké věci a museli jsme ji dát do správného kontejneru. Nakonec, každému kdo 
chtěl, dal omalovánku ohledně tohoto. Hodně se mi to líbilo. 

          David Ledecký 
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Dnes jsme ve škole měli besedu o třídění odpadu. Ukazoval nám tam pán, kam máme dávat  třeba 
sklo a plasty. Ukazoval nám, jak se z rozbitého skla dělá nové sklo, jak se z plastu dělá vlákno a jak 
se z toho vlákna dělají třeba bundy, koberce a tak dále. Dal nám kartičky a my jsme je museli dát 
do správného kontejneru. Vysvětloval nám, jak se třídí odpad. A  ještě, jak už odjížděl, tak dal 
všem omalovánky a učitelkám dal tašku s nějakými věcmi. 
          Jakub Klíma 

Dne 27.6.2012 k nám do školy přijel pán a povídal nám o třídění odpadu. Pouštěl  nám krátká videa 
o tom, jak se odpad recykluje a  kolikrát. Prvně jsme si povídali, co se do kterého kontejneru dává. 
Potom nám rozdal různé kartičky, na kterých byly různě druhy odpadu. Říkal nám třeba o tom, že 
nápojové kartony se dávají do plastu, potom je rozdrtí a vyrábějí z toho desky třeba na stavby 
domů. Potom každému, kdo chtěl, rozdal omalovánku.  
Moc se mi to líbilo. 
          Jan Řezníček 

27.6 k nám do školy přijel pán,  přivezl si černou, hnědou, zelenou, žlutou, červenou a bílou 
popelnici. Říkali jsme si o tom, jestli třídíme odpad. Taky jestli víme, co znamená černá, žlutá, 
červená,  hnědá a bílá popelnice. Černá znamená smíšený odpad, červená elektro, hnědá kov, 
žlutá plasty, zelená barevné sklo a bílá bílé sklo. Taky nám pouštěl videa, jak se to recykluje. A 
naposledy nám ten pán rozdal takové kartičky a tam byly namalované věci a my jsme to měli dát 
do té správné popelnice. A nechal nám tady kabelu, v které byly nějaké věci. 

        Jolana Řezníčková 

Dne 27.6 k nám do školy přijel pán, jak máme třídit odpad. Přivezl si také s sebou malé barevné 
kontejnery. A když už jsme začali, tak jsme si nejprve řekli, jaký nápis patří k jakému kontejneru. A 
pak jsme si povídali, proč je třídění tak důležité. Pak jsme se podívali na pár videí o recyklování. 
Také jsme se dozvěděli, že vůbec nevíme, že používáme recyklované věci. Také jsme hráli hru, v té 
hře jsme třídili odpad. Poté jsme zkontrolovali, jestli jsme ho roztřídili dobře a nakonec jsme 
dostali omalovánky. 

            Nikola Svobodová         

Koncert	

Dnes	28.6.2012	jsme	před	školou	měli	koncert.	Bylo	tam	hodně	písniček	českých	i	anglických.	Já	jsem	
tam	akorát	spadl	a	rozedřel	si	koleno.	Jinak	to	bylo	hodně	dobré,	byly	to	hodně	známé	písničky,	
hodně	se	mi	to	líbilo.	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 David	Ledecký		

Dneska	28.6.2012	k	nám	do	školy	přijely	dvě	paní,		které	nám	zpívaly	různé	písničky.	České	a	anglické.	
Docela	se	mi	to	líbilo.		 	

		 	 	 	 	 	 	 Jan	Řezníček																																																																																			
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Koncert	se	mi	líbil. 	Kromě	holčičích	písniček.	Ale	byly	to	dobré	písničky.	A	prvně	jsme	
se	styděli. 	A	taky	jsme	tancovali. 	A	já	jsem	myslel,	že	to	budou	muži.	A	pak	tam	přišli 	
školáčci.	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Richard	Polický	

28.6	k	nám	do	školy	přijely	dvě	holky.	Jedna	se	jmenovala	Daniela	a	druhá	se	jmenovala	Nikola.	
Minule	tam	s	Nikolou	byl	Marek.	Zpívaly	nám	písničky.	Nazpívaly	jich	tak	přibližně	deset.	Všechny	se	
mi	líbily	moc	a	moc.	Nejhorší	bylo,		jak	jsme	museli	tancovat	s	klukem.	Já		jsme	tancovala	s	Alešem	
Polickým.		Jinak	jsem	byla	v	kroužku	s	Nikčou	Svobodovou	,	Ivčou	Weidenthalerovou,	Verčou	
Špačkovou	a	s		Ivčou	Černou	.	Daniela	tancovala	a	my	jsme	to	tancovali	podle	ní.		Bylo	to	moc	a	moc	
pěkné.				
		 	 	 	 	 	 Jolana	Řezníčková	

Bylo		to	hezké,		moc		jsme		tancovali	a	zpívali.		Byly		tam			paní	a	moc	se	mi	to	líbilo	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 Katka	Čamachová	

	
Na	koncertě	nám	zpívali	dvě	holky.	Jedna	tu	byla	po	druhé	a	Daniela	po	prvé.	Zpívali	nám	písničky	od	
ABBY	a	Miley	Cyrus	a	dalších	kapel	a	zpěváků.	Moc	se	mi	to	líbilo	a	hodně	jsem	se	bavila	a	užívala	si	
to.	Byli	tam	i	školkáčci	a	paní	učitelky	nejen	ze	školy,	ale	i	ze	školky	.	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 Lucie	Nováková	

Na	koncertě	se	mi	líbilo,	byly	tam	dvě	paní,	které		zpívaly.	Tyto	paní	se	mi	moc	líbily,	jmenovaly		se	
Daniela	a	2.	paní	si	nepamatuju,	jak	se	jmenovala.	Dělali	jsme	vláček	a	pak	jsme	zase	tancovali.	Tento	
koncert	se	mi	moc		líbil.		

																																													 	 	 	 	 	 	Natálie	Jeřábková.																																

Dne	28.6.	k	nám	přijely	dvě	paní	.	Trvalo	to	do	jedenácti		hodin,		zpívali	jsme	a	tancovali.	Dělali	jsme	
vláček,		také	holky	tancovaly		společně		s	kluky.	Přišla	tam	také	školka,		ti	také	tancovali,	tak	jsme	
s	Tinou	a	Jolčou,	Ivetkou	podle	jedné	paní	tancovaly,		protože	jsme	nevěděly,		jak	máme	tancovat.	A	
nakonec	se	těm	paním	rozbil	mikrofon,	tak	jsme	skončili.	Moc	se	mi	to	líbilo.	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 Nikola	Svobodová	

	

	

	

Děkujeme	všem	rodičům	za	spolupráci	během	školního	roku,	chválíme	děti	za	práci,	kterou	odvedly	
za	tento	školní	rok,	našim	páťákům	přejeme	dobrý	start	na	nové	škole	a	spoustu	úspěchů	a	všem	
přejeme	klidné	a	slunečné	léto.		

		 	 	 	 	 	 	 	 	 Zaměstnanci	školy	
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