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PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 
Dne 1. září usedli prvňáčci poprvé do školních lavic. 

 

         zdroj: www.1zszatec.cz 

 

 

Zeptali jsme se některých z nich, jak se těšili do školy a jak se jim ve škole líbí. 

 

1.B 

Karolína Volfová  

Do školy jsem se těšila každý den a už jsem to nemohla vydržet. Ve škole mě baví vše. 

 

Leoš Šrajbr 

Do školy jsem se těšil hodně a nejvíce mě baví angličtina. 

 



Kateřina Pletichová 

Do školy jsem se těšila,baví mě vše, ale nejvíce matematika. 

 

 

1.A 

Kateřina Farkašová 

Těšila jsem se hodně a nejvíce mám ráda matematiku. 

 

Aneta Rumerková 

Těšila jsem se hodně. Nejvíce mám ráda tělocvik. 

 

 

 

Připravila: Pavla Lešková 

 

 

 
zdroj: www.1zszatec.cz 

 



NAŠE ANKETA 
Zeptali jsme se vás: 

1. Jak ses těšil/a do školy? 

2. Jak se ti tady líbí? 

 

4.A 

Jana Husáková 

1. Hodně, moc. 

2. Až na něco, všechno. 

David Duda 

1. Netěšil jsem se. 

2. Všechno, ujde to. 

 

 

 

 

4.B 

Petra Konečná 

1. Těšila jsem se do školy pěkně. 

2. Na škole se mi nejvíce líbí tělocvik. 

Dominik Čech 

1. No, moc jsem se do školy netěšil, 

ale jinak dobře. 

2. Na škole se mi líbí nejvíce 

přestávky. 

Hana Hricková 

1. No normálně, jako vždy. 

2. Na škole se mi líbí nejvíce 

přestávky. 

 

1. Jak se vám líbí druhá třída? 

2. Je něco ve škole těžší? 

 

2.A 

Vláďa Nový 

1. Ano, líbí se mi druhá třída. 

2. Ano máme trochu těžší učení, 

matematiku a český jazyk. 

 

 

Jarmila Vejražková 

1. Líbí se mi druhá třída. 

2. Český jazyk. 

 

 

 

 

2.B 

Radek Wolf 

1. Dobrá, líbí se mi. 

2. Tělesná výchova. 

 

 

 

Šárka Špírková 

1. Líbí se mi. 

2. Nemáme skoro žádné těžší učení. 

  

 

 

Anketu připravily: Klára Štefáčková, Simona Šabartová, Kateřina Veitová a Michaela 

Horňaková



       

Exkurze 6.A - 6.B 

Dne 29.9 2014  se uskutečnila exkurze šestých tříd. 

 

Zdroj: http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idg=170  

 První zastávka byla v Nové Vsi v Horách, kde je továrna na dřevěné hračky (název 

továrny je NBW).  Žáci se mohli podívat na výrobky, které se vyrábějí v továrně. Také si 

tam mohli koupit maličkosti jako například: louskáčky, kouřící pece, kuřáky atd. 

 

    

http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idg=170


Také si žáci mohli vyzkoušet, jaké je to být v televizi.  

 

Vše je zdroj: http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idg=168 . 

 

Druhá zastávka byla u  Flájského kanálu. Není to kanál, jak ho známe, je to spíše takový větší 

potok v horách. Celá naučná stezka na české straně má asi 5 km. Naštěstí to šesťáci v klidu 

zvládli. Po cestě si museli všímat tabulí, obzvlášť tabule č. 4 a 6.   

 

 

 

 

http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idg=168


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vše je zdroj: http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idg=169 

http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idg=169


 

Vše je zdroj: http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idg=170  

Jakmile žáci šestých tříd došli na konec stezky, tak se vydali do Českého Jiřetína. To bylo asi 

půl kilometru od naučné stezky. Tam byl celý dřevěný kostel. (Asi jediný dřevěný kostel v ČR). 

Uvnitř kostela si to mohli prohlédnout a vyprávěli,  jak se jim to líbilo .  Kdo chtěl mohl 

přispět.  Nakonec se rozloučili a odešli do autobusu. Cesta trvala asi hodinu a čtvrt. Ve škole 

si šesťáci napíší menší test z výletu. 

 

Připravil: Roman Pejs 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idg=170


      SVATÝ VÁCLAV  
                (asi 907 – 28. září 935)  

 

       - český kníže a světec 

       - patron Čech a Moravy 

       - symbol české  státnosti 

 

                                                                                                              

  Zdroj: http://www.vendyatelier.cz/image/svaty-vaclav 

 

        Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se na Budči. Jako  kníže,  

po porážce  saským  králem   Jindřichem  Ptáčníkem,   dokázal zachovat suverenitu českého 

státu  a  založil chrám sv. Víta,  hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, 

sídle svého bratra Boleslava, který  díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav 

uctíván jako svatý  

pro svou zbožnost  (vlastnoruční  pěstování vína  a  obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, 

otroky a vězně,  stavění kostelů, kácení šibenic a model ap.)  a posmrtné zázraky. 

        Byl zavražděn svým bratrem 28. září roku 935. Později se stal symbolem českého státu, 

proto tento den slavíme jako Den české státnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socha svatého Václava na Václavském 

náměstí v Praze  spolu s dalšími  patrony  

české  země  (se sv. Vojtěchem, sv. 

Prokopem, sv. Anežkou a  sv. Ludmilou)  

–  autorem  je  J.V. Myslbek 

 

 Zdroj: http://foto.mapy.cz/3864-Svaty-Vaclav-na-

koni 

 

 

 

 

 

 

Připravil: Josef Holštajn 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Ludmila
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bude%C4%8D_%28hradi%C5%A1t%C4%9B%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_I._Pt%C3%A1%C4%8Dn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_Boleslav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_I.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A9_p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1zrak


DĚTSKÝ ČIN ROKU 
Eliščin příběh 

 
     Jmenuji se Kateřina Novotná a je mi 15 let. Rozhodla jsem se napsat tento příběh, 

který ovlivnil a jistě i ovlivní můj život, a doufám, že budu také někoho motivovat. 

     Začalo to 1. 4. 2006, kdy se Eliška s bráškou narodila. Předpokládalo se, že budou 

oba zdraví, ale bohužel se Eliška narodila s těžkou formou dětské mozkové obrny. V té 

době mi bylo pouhých 7 let, a tak jsem to moc nechápala. Ale poté, co mi táta vše 

vysvětlil, jsem se rozhodla, že se budu co nejvíce snažit a pomáhat, aby měla šťastné 

dětství. 

    V současné době jí je 8 let a je to šťastné a veselé dítě i přes svůj handicap. Věnuji jí 

veškerý svůj volný čas: posloucháme a zpíváme spolu písničky, učím ji básničky a 

prohlížíme si knížky. Beru si Elišku ke svým kamarádkám, aby byla co nejvíce ve 

styku se zdravými dětmi, chodíme spolu na procházky a za krásného počasí na 

pikniky. Pokaždé, když se spolu po nějaké té době vidíme, říká mi: „Káťo, ty jsi moje 

sestra. Já tě miluju.“ I přes její problém s řečí jí velice dobře rozumím. Jsem takový 

rodinný tlumočník. 

    Každý den ji vozíme do speciální školy a já ji pak doma učím rozpoznávat barvy, 

písmenka, ale nejšikovnější je v počítání. Celá rodina jí dává co nejvíce lásky a bráška 

Jiřík se k ní chová jako ke zdravému dítěti. Občas ji dokonce přebaluje a cvičí s ní. 

Vzhledem k tomu, že Eliška nechodí, musíme ji všude přenášet. Většinou ji přenáší 

táta (jelikož je nejsilnější), ale jsou dny, kdy to zůstane na mně nebo mamce. Aby to 

mamka psychicky i fyzicky zvládala, tak nám pomáhá i babička. Když může, bere si 

Elišku na chatu, kde jí samozřejmě musím pomáhat, aby se to dalo ve dvou zvládnout. 

Eliška je s námi v přírodě strašně šťastná. 

    Pomáhám rodičům s charitativní sbírkou víček ve školách, domácnostech, knihovně 

a taktéž nám pomáhají i mí kamarádi a jejich rodiny. O letošních prázdninách byla 

Eliška s maminkou ve speciálních lázních, které zčásti pokrývala sbírka víček. Lázně jí 

moc pomohly, je pohyblivější a uvolněnější. 
 

    A nakonec bych se s vámi chtěla podělit o charitativní akce, které se pro Elišku 

konaly nebo konat budou: charitativní koncert, výstava a dražba fotek Evy 

Merhautové, připravuje se kalendář fotek již zmíněné Evy Merhautové. Eliščin příběh 

zaujal i Olgu Lounovou, která rozjela sbírku víček. 
 

                         Eliška potřebuje více lásky než zdravé děti. 

 

  Když jsem přemýšlela, o čem budu do soutěže psát, tak mě okamžitě napadla Eliška. Řekla jsem 

si, že to bude možná i inspirující, co se týče tohoto tématu. Z vlastní zkušenosti vím, že ne všichni 

lidé jsou vůči postiženým ohleduplní. A tak mě napadlo se o to podělit a možná i inspirovat. 

  Já jen doufám, že pro můj příběh budete hlasovat už jen z důvodu rozšíření pomoci postiženým. 

DĚKUJU! 



OMALOVÁNKY 
 

 

 

 
Zdroj: http://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2008/09/kastany-a-zaludy.gif 

 

 

 

 

                                 

 

                                  


