
V tomto čísle si přečtete: 
 Exkurze Botanicus, Anketa, Florbal, Spaní ve 
škole, Výlet 6.A,B,Anglické divadlo, Halloween, 
Pohodáři, Let na Měsíc, Sportovní úspěchy, Kraj 
Vysočina, Sběr  
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 Botanicus—exkurze pro 7. třídy 

ný, mohl si tu za-

koupit spousty 

suvenýrů. Cestou 

zpět jsme se zasta-

vili v Mc' Donaldu. 

I když nám nevy-

šlo moc hezké po-

časí, tak i přesto 

jsme si to užili. 

K.Chábová 7.B. 

 

. 

 

 

 V úterý 19.9. 

třídy 7.B, 7.A vyrazi-

ly na exkurzi do 

středověké vesničky 

u Prahy. Nejdříve 

jsme byli na prohlíd-

ce celého areálu, kde 

jsme se dozvěděli o 

jejím založení.Poté 

jsme si vyměnili ko-

runy za starověké 

groše. Jako další 

následoval tříhodi-

nový rozchod, kdy 

jme si mohli vyzkou-

šet všechna řemesla- 

jako třeba-výroba 

svíček, mýdla, pro-

vazu, papíru a kres-

lení na květináče. 

Dále jsme si mohli 

prohlédnout zahrady 

s různými bylinami, 

zeleninou a zvířaty. 

Nedaleko se nachází 

velké keřové bludiš-

tě, ve kterém se dob-

ře hraje „Baba“. Zde 

se také dají koupit 

palačinky za dva 

groše, ale nebyly až 

tak moc dobré. Co 

nás asi nejvíce zau-

jalo, byla lukostřel-

ba, kterou jsme si 

mohli jako vše ostat-

ní vyzkoušet. Pokud 

někdo není tak zruč-
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Anketa 1.A 

1.Jak se ti líbí ve 

škole ? 

 2.Co jsi se už na-

učila ? 

3.Jaký předmět 

tě baví nejvíc ? 

4.Líbí se Ti víc ve 

školce nebo ta-

dy? 

5.Baví tě dělat 

Dú ? 

 

1.Dobře 

2.My se učíme psát 

3.Tělocvik 

4.Tady 

5.Ano                 

Kačenka  

 

1.Dobře 

2.Psát jedničky a 

dvojky 

3.Vv 

4.Tady 

5.Ano 

       Renatka  

1.Dobře 

2.psát jedničky a 

dvojky 

3.Tv 

4.Oboje 

5.jooooo 

                                                            

Terezka  

 

1.jo líbí 

2.psát A,M 

3.Tv 

4.Tady 

5.jo baví 

Lukáš Náhunek  

 

1.Dobrý 

2.Příklady 

3.Tv 

4.Ve škole 

5.Ne 

       Lukáš  

 

1.Líbí 

2.Příklady 

3.Tv 

4.Ve škole 

5.Ne 

       Lukáš   
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Anketa 1.B 
1. Jak se ti líbí ve 

škole ? 

2. Co jses naučila ? 

3. Jaký předmět tě 

baví nejvíc ? 

4. Líbí se Ti víc ve 

školce nebo tady ? 

1. 5. Baví tě dělat 

Dú ? 

 

1.Jo 

2.Psát A,M 

3.Tv 

4.Ve škole 

5.jo 

      Andrej  

 

1.Líbí 

2.Psát 

3.Tv 

4.Tady          

5.Jo 

Honzík  

1. Líbí 

2. Počítat do 5, pís-

mena: A,B,C 

3. Živá abeceda 

4. Ve škole 

5. Jo                                   

        Domča  

 

1. Líbí 

2. Psát, Počítat 

3. Čeština 

4. Ve škole                       

1. Hodně se mi tu 

líbí 

2. Písmenka 

3. Matematika 

4. Tady 

5. Baví 

Pavlínka  
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Florbalový kroužek 
FLORBALOVÝ 

KROUŽEK VE ŠKO-

LE PRO DÍVKY  2. 

STUPNĚ 

 

Kroužek se koná v pá-

tek od 7:00 hodin ráno 

Kroužek vede pan učitel 

Jiří Kučera 

Florbalové hole si mů-

žeme půjčit ve škole u 

kabinetu tělocviku. 

Vždy ráno  jdeme do 

školní tělocvičny, 

před hrou se rozehraje-

me. 

Florbal končí v 7:45 

hod.                            

Kdo ještě nehrál florbal, 

tak se mu základy, tře-

ba jako: správné držení 

florbalky, zpracování, 

nahrávky, florbalový 

dribling…vysvětlí a 

předvedou!!!      

S.Matějů 7.B 
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Spaní ve škole 7.B 
 Na začátku pro 

nás paní učitelka Me-

dová s panem učitelem 

Vlachem připravili šip-

kovanou.                

Rozdělili jsme se na 4 

skupiny, po cestě kaž-

dá skupina hledala 

skryté obálky, ve kte-

rých byly úkoly. Obál-

ky byli 4. Pro 4. úkol 

jeden člen ze skupiny 

musel vlézt do rybníka. 

Šipkovanou 

jsme ukončili 

tím, že začalo 

pršet.Cílem 

byl rybník u 

Stráže.                  

 Když 

jsme dorazili 

zpátky do 

školy,  vzali 

jsme si brusle 

a vyrazili na 

lední stadi-

on.Někteří si 

kupovali hor-

kou bílou čokoládu, aby 

jim nebyla zima, větši-

nou si ji kupovali ti, 

kteří si nevzali brusle a 

koukali na ty, co bruslí. 

Ten den byl pátek 

6.10., takže bruslení na 

stadionu bylo zdarma. 

Všichni si to moc uži-

li.Když jsme přišli 

zpátky do školy, při-

pravili jsme si kari-

matky a spacáky na 

spaní.                       

 Pak jsme si ve 

třídě číslo 8 smažili 

palačinky,  které byly 

moc dobré.              

 Přesunuli 

jsme se na školní za-

hradu opéct si buřty či 

špekáčky a nebo jabl-

ko. Dozvěděli jsme se 

strašidelnou historkou 

o jednom školníkovi, 

který je na škole a ,je 

to duch.                  

 Potom jsme šli 

do tělocvičny a zahráli 

jsme si přehazovanou 

nebo jsme si mohli 

půjčit pálky a pinkat 

si s míčkem. Pan uči-

tel si na chvilku někam 

odskočil a když se vrátil, 

tak nám řekl, že potkal 

toho školníka, který by 

se s námi chtěl seznámit, 

tak ať se mu ve třídě 15 

podepíšeme na tabuli. Po 

cestě byly svíčky,  proto-

že byla tma. Ve třídě na 

nás vybafl kostlivec a 

jeho strašidelná kočka, 

rychle jsme se podepsali 

a utíkali pryč. . Ráno 

jsme se nasnídali a za-

hráli si ještě nějaké hry, 

potom jsme se sbalili a 

uklidili po sobě.                           

 Spaní ve škole 

jsme si všichni moc užili. 

A.Mráčková, 7.B 

. 
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Výlet 6.B 

Vojtěcha, které bohužel 

 Dne 26. 9. 2017 

jsme se v 7:15 sešli na 

vlakovém nádraží 

v Pelhřimově. 

 Potom jsme jeli 

do Hříběcí. Z Hříběcí 

jsme šli na sv. Kateřinu 

a tam jsme se poroz-

hlédli po okolí. Ze sv. 

Kateřiny jsme dorazili 

ke kruhu Druidů. Pak 

jsme se přesunuli  

k pramenům sv. Mar-

kéty a Sv.  
netekly. Cestou jsme 

hráli různé hry, potom 

jsme pokračovali do 

Počátek. A z Počátek 

jsme jeli autobusem 

zpět do Pelhřimova. 

 

 

A.Prokopová, 

P.Němcová 6.B 
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Výlet 6.A 

 Dne 27.9 se 

uskutečnil výlet z Vad-

čic do Želiva. Na pro-

gramu byla turistika, 

zábava a kochání se 

přírodou. Mohli jsme 

spatřit Sedlickou pře-

hradu a vodní elektrár-

nu, několik žáků si ces-

tou nasbíralo houby. 

Bylo krásné počasí a 

tak se nám dařilo stále 

jít i při 12 kilometrové 

tůře přes silnice a lesy. 

Viděli jsme skály, pole, 

louky, lesy, stromy a 

spoustu vody. Hlavním 

cílem byl Želiv. Start 

byly Vadčice, cestou 

přes Milovice jsme pro-

šli lesní cestičkou a do-

šli jsme do malé vesnice 

jménem Sedlice. Místo 

toho, abychom šli dále 

po silnici, tak jsme od-

bočili do hlubokého le-

sa.Chvíli jsme šli, po-

tom si sedli na úhledné 

místečko, kde jsme měli 

přímo pohádkový vý-

hled na řeku. Po pár 

minutách jsme dorazili 

do Želiva a tam už bo-

hužel byl náš cíl. 

N.Bílková 6.A 
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Anglické divadlo pro 4. a 5. třídy 
  Žáci 4. a 5. tříd 

se začátkem října zúčast-

nili anglicko-českého di-

vadelního představení v 

KD Máj. Hra se jmenova-

la Puss in boots – Kocour 

v botách. Pro žáky to by-

lo zajímavé, protože herci 

nejprve mluvili anglicky 

a potom česky. A jak se 

pohádka líbila dětem? 

Zde jsou jejich reakce: 

V pondělí 2. 10. se naše 

třída společně s ostatní-

mi třídami byla podívat 

na anglickém divadle v 

KD Máj. Divadlo zahráli 

tři herci – kocour, prin-

cezna a mlynář. V diva-

dle se mluvilo jak anglic-

ky, tak česky. Divadlo 

trvalo jednu hodinu. Bylo 

moc pěkné a moc se nám 

líbilo. T. Lhotská, V. 

Hurdová 

V pondělí 2. 10.2017 se 

konalo anglické divadlo. 

Naše třída se zúčastnila 

stejně jako jiné. Předsta-

vení se jmenovalo Kocour 

v botách nebo anglicky 

Puss in boots. Divadlo 

hráli tři herci. Pohádka 

byla o tom, jak mlynář 

rozdal majetek svým 

třem synům. 

 Divadlo bylo pěkné. 

Určitě bych chtěl, aby 

přijeli znovu. L. Třís-

ka, D. Kampe 

Divadlo bylo v 

pondělí 2. 10. Na-

še třída 5. B a 

ostatní třídy se 

také zúčastnily 

anglického diva-

dla. Neskutečné 

je, že tři herci 

dokážou zahrát 

tak skvělé diva-

dlo. Divadlo bylo 

1 hodinu. Konalo 

se v KD Máj. 

Hráli pohádku o 

Kocourovi v bo-

tách. Vtipné bylo, 

že pár slov mluvili 

anglicky a pár česky. 

L.Pozníková 6.B 
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Halloween... 
je americký svátek,  ko-

ná se 31.10. , v Česku 

jsou Dušičky. 

Halloweenské masky :   

Zvyky a tradice :  

1.Dlabání dýní: 

Koledování, ohně, kostý-

mové veselice, věštění, 

lovení jablek pusou, na-

vštěvování strašidelných 

akcí……. 

 

Halloweenské horory: 

 lesní duch 

 Chucky 

 Oko 

 Zhasni a zemřeš 

HALLOWEENSKÉ 

DIY 

 

1)Netopírci z 

ruličky 

Budeme potře-

bovat:1 černý pa-

pír 

ruličku od toal. 

papíru 

světle růžový pa-

pír 

černý fix 

bílý papír 

nůžky a lepidlo 

 

Postup prá-

ce:1) Vezme-

me si ruličku 

a obalíme ji 

černým papí-

rem 

2)Nakreslíme si 

na černý papír 

křídla, pak vy-

střihneme 

3)Na růžový papír 

si nakreslíme ku-

laté bříško a na 

něj černým fixem 

dokreslíme pupík 

4)Pak si vezmeme kou-

sek černého papíru a 

vystřihneme ouška, do 

kterých 

umístíme růžové trojú-

helníčky a taky 1 použi-

jeme jako nosík 

5)A nakonec si z bílého 

papíru uděláme bílé oči 

s černými tečkami upro-

střed 
S.Matějů 7.B 
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  Dne 19.10.2017 se 

třída 6. B zúčastnila země-

pisného pořadu 

„Pohodáři“ 

v pelhřimovském kině. 

Téma mělo název 

„Borneo a Papua.“    

Komentář obstaral pan 

Martin Dufek. Dlouhá 

cesta začala na letišti 

v Ruzyni. První zastávkou 

jejich výpravy byl ostrov 

Borneo. Zde cestovali lodí 

a ochutnávali tradiční po-

krmy. Navštívili i vesnici 

lovců lebek a dokonce si 

zatančili s domorodci. Pak 

se cestovatelé rozdělili- 

jedni jeli na ostrov Biak, 

kde bylo k vidění  hodně 

vodopádů a hadů. Druhá 

skupina se vydala na os-

trov Papua. Zde jsme měli 

možnost spatřit úplně od-

lišný způsob života. Jsou 

tam hlavně dodržovány 

tradice a zvyky. Cesta pak 

končila na Bali, kde se 

výprava věnovala potápě-

ní. Pořad se nám líbil, bylo 

to zajímavé.                                         

L.Pozníková 6.B. 

Pohodáři - Borneo a Papua 
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Let na Měsíc 
   Lm 15 095kg 

Členové posádky: 3 

Čas na povrch Měsí-

ce: 21hod 36min 20s 

A.Prokopová , 

P.Němcová 6.B.   

               

 „Apollo 11“ byl 

první americký piloto-

vaný kosmický let. Dne 

20.července 1969 se 

Armstrong a Aldrin v 

lunárním modulu spus-

tili na povrch Měsíce a 

ve 20:17:40 UTC při-

stáli v Moři klidu.       

O šest hodin později 

vstoupil Armstrong 

jako první člověk na 

povrch Měsíce. Společ-

ně s Aldrinem během 

dvou a půlhodinové 

vycházky nasbírali 

22kg měsíčních hornin 

a po 21 hodinách a 31 

minutách na povrchu 

odstartovali zpět ke 

Collinsovi, který čekal 

na oběžné dráze Měsí-

ce. Čas na dráze ko-

lem Měsíce:  59 hod 

30 min 25,79 s 

Délka letu: 195 hod 

18 min 35 s 

Přistání na Měsíci: 

20.7.1969 

Datum startu: 

16.7.1969 

Hmotnost: Csm 28 

806kg 
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Sportovní úspěchy naší školy 
   S Novou Cerekví 7:0, 

se ZŠ Komenského 3:1, 

s Kamenicí 2:1, s Praž-

skou 1:1. 

Co stojí za perfekt-

ním výsledkem? 

Filip Klíma:            

Měli jsme dobrého gól-

mana (Tomáš Vonder-

ka– pozn.redakce) 

Tomáš Vonderka: 

Dobrý útok (Klíma, 

Papež st.,Hájek, Tor-

ner, Hejda,Malý) 

Tomáš Hron: Obrana 

a brankář (Čekal, Pa-

pež ml., Fiala, Krejčí) 

Děkujeme za rozho-

vor a přejeme hodně 

štěstí do krajského 

kola!! 

 Na konci září 

proběhlo na hřišti Kalvá-

rie okresní kolo v mini-

kopané, naši borci ve slo-

žení: Adam Kotrč, Jan 

Kordík, Tom Tomec, Pa-

trik Kumžák, Petr Březi-

na, Kryštof Pacner, Ja-

kub Láš, Míra Fialka a 

Adam Hotovec získali 3. 

místo. Před námi se 

umístila ZŠ Pacov na 1. a 

ZŠ Hálkova Humpolec 

na 2. místě. Naše fotba-

listy jsme požádali o 

krátký rozhovor: Kdo 

sestavil tým?    „Pan 

učitel Vlach si vybral 

několik žáků z 9. třídy a 

Adama z 8. A.“ 

Kdo byl nejtěžší sou-

peř? 

„Hráli jsme několik zápa-

sů, třeba s Kamenicí ne-

bo s Pražskou, z toho vět-

ší soupeř byla Kamenice. 

S Pražskou jsme vyhráli 

5:0. Nejvíce gólů bylo 6 a 

nejméně byl 1 gól.“ 

Kdo se fotbalu věnuje 

i mimo školu? 

„Tak asi polovina týmu, 

podle toho, koho to baví a 

koho ne. 

Někdo se tomu věnuje už 

od malička. Spoustu 

chlapců z týmu baví fot-

bal a jsou rádi, že je pan 

učitel vybral.Dokonce je 

to i jejich nejoblíbenější  

 Sport. Rádi hrajeme 

v kolektivu.”                    

Děkujeme za rozho-

vor. 

A.Mráčková, 7.B 

 

Dalším skvělým 

úspěchem je ví-

tězství mladších 

žáků v okresním 

kole florbalu a 

tím pádem po-

stup do krajské-

ho kola.             
Ve složení: Filip Klí-

ma, Tomáš Vonderka, 

Tomáš Hron, Víťa Pa-

pež, Kuba Čekal, Voj-

ta Papež, Roman Krej-

čí, Filip Hajek, Matěj 

Fiala, Josef Hejda, 

Matouš Malý, Štěpán 

Torner si lehce poradi-

li s Černovicemi 5:1,   
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Čistý kraj Vysočina 
Vzdělávací program 

„Čistý kraj Vysočina“ 

pro 4. třídy 

Zúčastnily jsme se 

eko-enviro programu 

„Čistý kraj Vysočina“. 

Myšlenky prevence 

vzniku odpadu nám 

byly představeny živě 

s kytarou v písni 

„Recyklační lidová“. 

Získaly jsme informa-

ce o množství vytřídě-

ného materiálu a 

množství sběru, o 

recyklaci hliníku, 

přepálených olejů a 

tuků. Pracovali jsme 

ve skupinkách, zapo-

jovali všechny smys-

ly: hmat, čich, zrak… 

A také si vyrobili 

strunný nástroj. Celá 

akce probíhala na 

naší přírodní zahra-

dě. Jak ji hodnotí sa-

motní účastníci ze 4. 

B? Posuďte sami: 

Odpad by se měl třídit. 

Dá se recyklovat. Od-

pad: papír modrý, sklo 

zelené, sklo bílé, plast 

žlutý, elektrika červený, 

bio hnědý, kov černý. 

Sklo se dá znovu využít.                                                         

Bláha, Kos 

Třídily jsme odpad, hrá-

ly hry a různé soutěže. 

Přinesly jsme si PET 

lahve a vyráběly kytaru. 

Pak jsme zpívaly písnič-

ku o odpadech, také jsme 

čichaly k různým rostli-

nám a odpadům.                                        

Hájková, Maděrová 

Že se vyrecykluje hodně 

odpadu. Líbilo se mi, že 

jsme se něco nového na-

učili, že nás tam naučili, 

kam nějaký odpad patří. 

Odpady se nevyhazují na 

zem, ale do odpadkových 

kontejnerů. A že jsme se 

naučili zapamatovat si 

10 věcí. A že jsme si měli 

vzpomenout co rádi a 

zdravě jíme, jak spor-

tujeme. Že se jablko 

rozloží v trávě a PET 

láhev ne, ani plechov-

ka.                                                                                         

Táďa, Víťa 

Povídali jsme si, jak 

se třídí odpad a jak po-

máhat přírodě. Hráli 

jsme si na takovou třídí-

cí honěnou. A na konec 

jsme si vyráběli takový 

nástroj z plastových lah-

ví.                                                                       

Pepi a Anička 

Naučili jsme se třídit 

odpady do popelnice. Za-

hráli jsme si tam hru na 

třídění odpadů, bylo to 

super! Bylo tam hodně 

zajímavých, zábavných a 

poučných věcí. Bavilo mě 

vyrábět si kytaru pomocí 

jedné plastové láhve. 

Moc nás to bavilo. A ještě 

jsme řešili tajenku.                                                            

Teislerová, Macurová 

 



Chcete-li nám něco psát, s 

časopisem pomáhat, pište na 

adresu: 

KD.skolninoviny@seznam.

cz 

Nebo se hlaste u paní učitelky 

Medové 

webové stránky školy: 

www.krasovy-

domky.cz 

 První 

kolo sběru v tom-

to školním roce 

proběhlo 13. a 

14. září. Sebrali 

jsme 10,5 t staré-

ho papíru, za 

který jsme vydě-

lali 14 700,- Kč. 

Děkuji všem po-

mocnicím a po-

mocníkům za 

skvěle odvedenou 

práci, bez nich by se celá 

akce nemohla konat.  

 Další kolo sběru 

nás čeká 15. a 16. listo-

padu, doufám, že účast  

Sběr 

bude opět hojná!  Připo-

mínám, že vybíráme i 

víčka od PET lahví a 

celoročně do červené 

popelnice v přízemí do-

sloužilé elektro 

 

spotřebiče a 

veškeré elek-

tronické hrač-

ky, které už 

dosloužily. Ta-

to popelnice 

není vhodná 

pro vybité ba-

terie, ty sbírá-

me do zelené-

ho papírového 

boxu ve školním klu-

bu., v rámci soutěže 

Recyklohraní. 

 

B.Medová 


