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Slovo úvodem…  

 

Vážení čtenáři, 

nový rok je tu a stejně tak i nové zimní číslo našeho školního časopisu Všímálek.  Do 

nového roku přejeme všem čtenářům hodně štěstí, zdraví a dobré nálady.  

 

Mnoho zdaru ve vašich aktivitách přeje Mgr. Jana Ptáčková a její redakční tým 
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Jsme šikovní   

Šikovní žáčci z 2. A pod vedením Mgr. Jitky Pletichové. 
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Básnící z 5. A 

Ovoce 

Michaela Hajná 

 

Máme rádi ovoce, 

je to dobrá ňamka, 

jí ho tady opice 

a i moje mamka. 

 

Jabka, hrušky nebo třešně, 

s babičkou to zavařím, 

vypadá to v zimě pěkně, 

je to samý vitamín. 

 

 

O čtyřkolce 

Dominik Manga 

 

Moje čtyřkolka jezdí hladce, 

ale občas i krátce, 

umím jí však spravit, 

ona mě dál bude vozit. 

 

Pojedeme spolu na výlet 

a budeme ho spolu sdílet, 

dám jí večer do garáže spáti 

a bude se mi o ní zdáti. 

 

 

Zima už je tu 

Dominika Pirožková 

 

Dny se zase krátí, 

listí v parku padá, 

zima venku sílí, 

oheň v krbu sálá. 

 

Vánoce se blíží, 

v kuchyni to voní, 

cukroví na talíři, 

kapři už se loví. 

 

Všechny děti už se těší 

na ten Štědrý den, 

za okny nám venku sněží, 

pojďte všichni ven. 

 

Rodina se celá sejde 

pod stromečkem bude šok, 

každý ten svůj dárek najde- 

šťastný Nový rok! 
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Vánoce 

Karla Pleschingerová 

 

Už tu máme zas 

ten vánoční čas. 

Těším se na cukroví 

až bude hotový. 

 

Ozdobíme stromeček 

snad tam bude pro mě dáreček. 

Přála bych si křečka, 

jmenoval by se Tečka. 

 

 

Hospodářství 

Adam Běhounek 

 

Naše kráva rohatá 

jmenuje se Milada. 

Velmi ráda papá 

od sedláka Jakuba 

velká červená jablka. 

 

Ten sedlák má ženu, 

krásnou štíhlou Hanu. 

Hezky spolu hospodaří 

a všem se jim dobře daří. 

 

 

 

 

 

Na obloze 

Tereza Kunová 

 

Byl jednou jeden mráček, 

ten mráček vypadal jak dráček. 

Byl tam taky obláček, 

který byl jak tučňáček. 

 

Byla tam straka, 

která měla hodně zlata. 

Byl tam strakapoud, 

který byl jak rampouch. 

 

 

Úroda 

Štěpánka Ulrychová 

 

Na poli lučních máků, 

slétlo se tam hejno ptáků. 

Dostali chuť na máček, 

měli žlutý zobáček. 

 

Hlídač začal pokřikovat, 

ať už letí všichni pryč, 

úrodu nám sezobali 

už nemáme nic. 
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Kolo 

Stanislav Kadlec 

 

Kolo, kolo, kolotoč, 

hádej, jak to bude dál a proč? 

Moje kolo má dvě kola 

a z ruského kola na mě táta volá, 

proč máš píchlá obě kola? 

 

Kdo ti to jen opraví? 

Že by máma? 

Ta to vůbec neumí! 

Opravím to radši sám, 

svačinu si potom dám. 

 

Budu jezdit sem a tam, 

napiju se a jedu dál. 

Jezdit na kole mě baví, 

dělám to pro svoje zdraví. 

 

Kolo, kruh i kružnice, 

všude je jich tisíce. 

Já mám to své nejvíc rád, 

je to můj kamarád, 

i když jsem z něj mockrát spad! 

 

 

Jaro-léto-podzim-zima 

Tereza Šamková 

 

Na jaře všechno krásně kvete, 

moje oči náhle splete, 

ptáci všude krásně zpívají, 

už se mi z toho nohy motají. 

 

Léto je krásné období, 

škola končí a začíná válení. 

Jedna, dva, tři, čtyři pět 

a škola je zase zpět. 

 

Venku už se ochladilo, 

listí barvu změnilo, 

fouká, prší, mrholí  - 

podzim už se hlásí. 

 

Teplou šálu obleču, 

nasadím si sněhule, 

šupky dupky utíkám 

do sněhové závěje. 
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MĚSÍC 

Stanislav Kadlec 

 

Měsíc je tak krásná věc, 

že zaplním odstavec. 

Možná zaplním i víc, 

odlétám na Měsíc. 

Škoda, že tam nejsem první. 

Mohl jsem být i rezervní. 

Astronaut či kosmonaut, 

že by jsem se stal i skaut? 

Ale teď zas k Měsíci, 

něco bych jsem vám chtěl říci: 

„ Víte, že se Měsíc vzdaluje?“ 

O 4cm za rok přibližně, 

při úplňku nám kraluje 

a po obloze pluje svižně. 
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Exkurze 

LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA 

Žáci sedmých tříd od pátku 26. října vědí, co to je kerosin, winglet, jaká je vzletová 

rychlost letadla, ale také proč mají letištní hasiči boty vedle hasičského auta. To a mnoho 

dalšího se dověděli a hlavně viděli při návštěvě pražského letiště. Velice pěkná exkurze, které 

pomohlo i vlídné počasí.  

Mgr. Petr Vaněk 

 

http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idk=80 

 

http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idk=80
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SVÍČKÁRNA LITICE 

V pátek 7. prosince jsme jeli my, 6. A s 6. B na exkurzi do svíčkárny Rodas v Liticích 

u Plzně. Cestou tam se po celém autobuse rozléhal zpěv holek ze zadu. Když jsme dorazili, ve 

svíčkárně ještě byla nějaká mateřská školka, tak jsme si šli koupit něco na zub. Po chvíli jsme 

šli na pozemek svíčkárny a vzadu jsme našli tlusťoučké, velikánské a smradlavé prasátko. 

Myslím, že měl i jméno, asi Oskar nebo tak nějak. Uvnitř jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ta 

první šla rovnou dělat svíčky, ta druhá se v klidu najedla a při tom koukala na dokument 

o svíčkách a firmě Rodas. Budeme jim říkat ta-o-které-nic-nevím (šla první dělat svíčky) a ta-

ve-které-jsem-byla (první papala). Dokument byl krátký a opakoval se pořád dokola, takže 

jsme ho viděli asi 5krát. Pak se šlo na svíčky. Dělali jsme tři druhy. S obtiskem (jako ty na 

velikonoční vajíčka), bez obtisku a „oříškové skořápky“. Skořápky byly svíčky ve tvaru 

skořápek od vlašských ořechů. Nejdřív jste nalili vosk do formy s knotem a nechali ho 

zaschnout. Potom jste (už zaschlou) svíčku vzali za knot a jako obloučkem ji namočili 

v barevném vosku. Ty další svíčky jsme už jen zdobili. Ale byli moc krásné... Pak nastalo 

nakupování pro babičky, maminky, tetičky.  Jen já jsem mamince nic ve svíčkárně koupit 

nemohla, protože maminka byla s námi na exkurzi. Po nákupu jsme se rozloučili s Oskarem 

(nebo jak se to prasátko jmenuje) a jeli jsme domů.  

Barbora Nová, 6. A 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idg=1172 

http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idg=1172
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Kouzelníci 6. A 

Kouzelníci 6. A 

V prosinci roku 2018 třída 6. A předváděla elektrostatické pokusy v rámci představení 

„Kouzelníci 6. A“. Představení bylo převážně pro děti, přišly se ale podívat i některé paní 

učitelky, paní zástupkyně ředitelky a dokonce část viděla i paní ředitelka. Žáci prvních tříd 

dostali kouzelnou krabičku, která dokáže měnit barvy bavlnek. Představení se konalo v třídě 

6. A. V představení účinkovali všichni žáci třídy, zapojovali i diváky. Představení byla různá, 

od cvičených panáčků a prasátek až po bubliny a objímající se vánoční stromečky. Dívky se 

postaraly o výzdobu. Nakreslily na tabuli kouzelníka s kloboukem a hůlkou a na menší tabuli 

na dveřích byl červený (ano, červený) stromeček s ozdobami. Celým představením jsem 

provázela já, Barbora Nová a Vojtěch Bučil.  

Barbora Nová, 6. A 

 

 
foto: http://www.ohremedia.cz/fotogalerie/5548-fyzikalni-kouzelnici-z-6-a-pro-mladsi-spoluzaky?page=2 

 

http://www.ohremedia.cz/fotogalerie/5548-fyzikalni-kouzelnici-z-6-a-pro-mladsi-spoluzaky?page=2
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Vánoční akademie  

Ve čtvrtek 20. prosince pořádali žáci 8. tříd s pomocí svých mladších spolužáků 

Vánoční akademii v divadle. Byl to krásný zážitek v čase předvánočního shonu. Všem moc 

děkujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idg=1184 

 

http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idg=1184
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