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 Alči nejhezčí vzpomínky 

1. Moje nejhezčí vzpomínky jsou z lyžáku, kde jsme byli ve 4. třídě. Bydleli jsme 

s páťáky ve velkém domě. Ráno jsme se nasnídali, nandali lyžovací boty a šli 

jsme na Boží Dar, nandali lyže a jeli. Jezdili jsme do oběda, který jsme si dali 

zase v chatě. Odpoledne 

jsme hráli hry a různé 

věci. Jeden den jsme 

lyžovat nemohli, protože 

nás vítr táhl na pravou 

stranu, takže jsme sjeli 

jeden kopeček a šli jsme 

zpátky do chaty. 

2. Druhé nejhezčí 

vzpomínky jsou ze školy 

v přírodě. V té době 

jsme byli ve 3. třídě. Jeli 

jsme do Plas, kde byly i 

další školy. Dopoledne 

jsme měli program s našimi vedoucími na téma Harry Potter. Hráli jsme různé 

hry a plnili úkoly, které měly i ostatní školy (a třídy). Odpoledne jsme měli 

program se svými učiteli/učitelkami.  
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Bětky nejhezčí vzpomínky 
 

Po pěti letech v naší škole jsme zažili spoustu zážitků a já se teď pokusím jich pár vybrat. 
 
 

1. Škola v přírodě - Byla to vždycky zábava. Ať první, druhá, třetí, či pátá třída. Pamatuji si, že v první 
třídě jsme si to moc užili. Bylo krásně a náš program byla povolání. Celkově jsme jako celá škola 
měli program Ronja, dcera loupežníka. Ve druhé třídě jsme poprvé zavítali do 

Haulu, kde sice střídavě pršelo a bylo hezky, ale stejně to bylo 
super. V areálu Haul bylo více tříd, takže i více lidí. Spali jsme po 
pokojích a měli jsme štěstí, protože holek bylo přesně tak, 
abychom se do jednoho pokoje vešly :-). Téma naší třídy si sice 
nepamatuji, ale určitě to bylo super :-).  Jako všechny třídy jsme 
měli téma Harry Potter, což bylo podle mého úplně skvělé :-). 
(Jen kdybych ho znala ve druhé třídě lépe.) Ve třetí třídě jsme byli opět v Haulu, kde 

jsme poprvé spali na chatkách. Ve čtvrté třídě jsme bohužel museli školu v přírodě odložit kvůli 
Covidu na začátek páté třídy. Škola v přírodě se sice uskutečnila, ale naše paní učitelka se zranila, 
a tak jsme zbytek strávili se čtvrťáky. 

  
2. Anglické projekty - Zábavná témata a skvělé úkoly. Knížky byly vždy od 

dětské spisovalelky Julie Donaldson. V první třídě jsme měli projekt 
Bear Hunt, který se mi moc líbil. Ve druhé třídě jsme měli Dear Zoo, 
kdy nás přišla natáčet televize! To jsme si moc užili:-). The Green Sheep jsme měli ve třetí a The 
Gruffallo zas ve čtvrté. Náš poslední projekt byl The Smartest Giant in Town. Ze všech projektů 
jsme vždy dostali známku za práci a správná splnění. 
 

3. Nocování - Super hry a výborné jídlo - zábava. Nocování patří k těm úplně nejlepším vzpomínkám. 
Vždy si zahrajeme pár zábavných her, poté si dáme večeři, vyčistíme si zuby, připravíme si 
spacáky a můžeme si pustit nějakou pohádku. Vždy si ještě povídáme a smějeme se:-).  
 

4. Vánoční a celoškolní projekty - Něco nového a skvělé téma. Vánočních i celoškolních projektů jsme 
měli hodně! Vždy máme něco zajímavého a jsme rozdělení na skupiny. 
 

5. Školní besídky - Zábava a skvělá atmosféra. V první třídě jsme měli vánoční besídku 
na Církevním gymnáziu. Naše třída si připravila měsíce. Ve druhé třídě se 
poprvé konala jarní slavnost, na kterou jsme si nacvičili bajky. Ve třetí třídě 
jsme měli kanibaly a ve čtvrté třídě jsme si měli připravit anglickou pohádku s 
čaroději, ale bohužel nám to situace nedovolila. Vždy mě bavilo nacvičovat 
besídky! 

6. Školní akce - Divadla,  výlet do Prahy a další. V divadlech jsme byli spoustukrát, nejvíce asi v divadle 
Alfa či v Polanově síni. Výlet do Prahy byl taky krásný, sice bylo opravdu horko, ale zato jsme 
viděli kostru plejtváka obrovského!  
 

7. Anglické letní tábory - Spoustu her a vyrábění a hlavně angličtiny. Pamatuji si: Brown Bear, Polar Bear, 
Chameleon, Stick Man a Zog. 
 

9. ,,Lyžák” - Zábava, lyžování, zapadnutí pod sněhem. Boží Dar. 
 

5 



 
 

Elly nejlepší a nejhezčí 

vzpomínky 
Po pěti letech v naší škole jsme zažili spoustu zážitků a já se teď pokusím jich pár 

vybrat. 

 

 
1. Mojí asi nejhezčí vzpomínkou je vzpomínka na první den školy v první třídě. Seznámili jsme se 

s naší paní učitelkou Verčou, dozvěděli jsme se, kde a s kým sedíme, jaká 
jsou pravidla fungování ve škole, kde je jídelna, výtvarka, družina atd. Také 
jsme dostali učebnice, sešity a rozvrh. Také jsme se už začali (většina) ohlížet 
po nových kamarádech. Byl to zábavný první den ve škole. 

2. Co se mi také zařadilo mezi nejlepší vzpomínky za těchto úžasných pět let ve 
škole, jsou anglické knihy Delfíni a Ladybird. Všechny anglické šifry, luštění, 
Sam, slovíčka… mě velmi bavily a byla bych velice ráda, pokud bych ještě 
stihla nějaké ty watchery a další anglické věci. 

3. Věc, na kterou jsem se vždy velice těšila, bylo přespání ve škole. Konalo se to (nejspíš😊) 
každý rok, jen letos to zatím nevyšlo. Přespání se vždy s rodiči plánovalo hodnou chvíli 

napřed, takže jsme všichni měli hooodně času na to, abychom se pořádně těšili. 
Mezi koncem vyučování a začátkem večeře jsme se rozdělili do několika skupin a 
luštili jsme šifry, které nám paní učitelky připravily. Většinou jsme se při tom 
podívali i ven.Týden - pět dní před přespáním ve škole jsme na češtině hlasovali, 
jestli se má objednat pizza, nebo si každý přinese něco pro sebe, nebo (a to 
skoro vždycky vyhrálo) každý přinese něco, všechno se dá doprostřed stolu a 
pak, jak je libo, každý může jíst všechno. My jsme se vždycky zeptali toho, kdo to 

přivezl, jestli si můžeme vzít. Vždycky, až na jeden případ (z toho bylo asi desetiminutové 
kázání), jsme si to dovolili. Poté jsme se přesunuli do třídy a koukali jsme se na film vybraný 
před večeří. Přespali jsme ve třídě ve spacácích na karimatkách. 
Většinou jsme si ještě chvíli povídali. Přespání ve škole se mi moc 
líbilo a byla bych ráda, kdyby se zorganizovalo i letos. 

4. Akce, které se týkají této školy a nikdy mě vzpomínky na ně 
neopustí,  jsou školy v přírodě. Na škole v přírodě jsme byli jak 
v první, tak v druhé, třetí, páté a pojedeme letos ještě na jednu, 
jelikož ta první v páté třídě byla náhradou té ze čtvrté třídy, na 
kterou jsme kvůli Covidu nejeli☹. Pamatuji si, že do třetí třídy jsme na školách v přírodě 
bydleli v domcích v pokojích. Nejlepší to však bylo letos, to jsme bydleli v chatkách a já jsem 
bydlela v jedné chatce se všema holkama ze třídy. Vždy se na školách v přírodě vybralo velice 
napínavé, zajímavé a dobrodružné téma. Denní plán, zjednodušeně řečený takto: „Budíček, 
snídaně, hry, chození na mini túry atd., oběd, polední klid, učení (zábavné, velmi prokládané 
hrami), svačina, hry, večeře, povídání ve stanu.“, je propracován tak, aby nás to na škole 

v přírodě bavilo a chtěli jsme jet znovu. 

       Všechny školní akce atd. byly přímo boží  
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Vildovy nejhezčí vzpomínky 
 

1. Nejhezčí vzpomínky mám určitě ze 
škol v přírodě. Nejhezčí vzpomínku ze 
školy v přírodě mám určitě z druhé třídy. 
Jednou, když v noci pršelo, uslyšeli jsme 
strašidelný zvuk. Protože jsme se zvuku 
strašně báli, rozhodli jsme se losovat o to, 
kdo to půjde oznámit paní učitelce. Los  
padl na Sama. Sam byl odvážný a šel.  
Vzbudil paní učitelku, která nám řekla, že 
to je jenom rozviklaný okap. Když paní 
učitelka odešla, konečně jsme usnuli. 
Ráno jsme se šli podívat za budovu, ve 
které jsme spali. Za budovou jsme našli pytlíček s prstýnkem a ještě s nějakými kolíky. 
2. Druhá nejhezčí vzpomínka je na školní výlet do hlavního města České 
republiky. Ráno jsme nastoupili do Pendolina, které jelo do Prahy. První, co jsme v 
Praze navštívili, bylo museum, ve kterém jsme viděli kostru mamuta a spoustu dalších 
věcí. Pak jsme šli ke Karlovu mostu, cestou jsme se zastavili v obchodě s domácími 
bonbony. Potom jsme navštívili Orloj. Nakonec jsme došli na nádraží a odjeli vlakem 
zpátky do Plzně. 
3. Na dny, kdy jsme si mohli do školy donést své zvířecí mazlíčky, určitě také 
nikdy nezapomenu. Pokaždé jsem si přinesl své morče Ondráška. Dostal jsem ho za 
své první vysvědčení v první třídě. Vždycky jsme zkoušeli zvířátka skamarádit. 
Většinou to však nevyšlo. U nás ve třídě jsme měli kočku, psa, morčata, křečky, šneky 
a ve škole, i když to nebylo u nás ve třídě, se objevilo na návštěvě i prase. Kromě vší, 

které k nám chodí každý rok, naši školu navštívila 
ochočená kachna i slepice. 
4. Rád vzpomínám na to, když nás učili 
studenti z jiných zemí. Navštívila nás Číňanka, 
Finka, veselá Britka, studentka z Keni, která nás 
učila psát své jméno ve svém jazyce. Nejvtipnější 
byl Mexičan. Škoda, že máme malý byt a žádný 
student u nás nemohl bydlet.  
 

5. oslavy narozenin 
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Soutěž pro 1.-2. třídu 
Najdi v osmisměrce všechna slova. Popros paní učitelku o vytisknutí. 

 

            

P S L U N C E G J A B  

R L F M X M S K A G N  

Á K A M A R Á D I H D  

Z E H V L D G H G D E  

D M F Z Á B A V A K A  

N S R K J N D K S E K  

I C P Z N X Í G H J C  

N W E O K Y T K Y F F  

Y J X N R A S S B J K  

H O Z W E T D R R S W  

E U G F L V O L P V N  

K F B S J D R V D E D  

S J A R H W D E Á C N  

D C F U S H W C Č N G  

A D Í Ř T Á H U R D Í  

            

            

            

            

            

            

Srpen  Červenec   Slunce   Kytky  
 
sportování   Kamarádi   Zmrzka   Zábava   Prázdniny   plavání 

  
druhá třída  
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Soutěž 3.-4. třída 
 

Víš něco o naší škole? To se tady dozvíme! Zkus odpovědět na otázky bez internetu či 
nápovědy jiných lidí. 

 
 
 
1. Jakou adresu má naše škola? 
  

2. Kdo je na obrázku? (jméno, příjmení i povolání) 
  

3. Kolik paní učitelek se od roku 2016 vdalo? 
  

4. Co znamená zkratka s.r.o.?  
5. Kde škola Easy Start sídlila dříve? 

 
6. Jak se jmenují všechny paní učitelky anglického jazyka? 

 
7. Jak se jmenují třídní učitelky všech tříd? 

 
8. Jak se jmenuje paní ředitelka mateřské školy Drobeček? 
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Papírové berušky pro dlouhou 

chvíli 

         Pomůcky 

1. Černý papír 
2. Červený papír 
3. Kružítko nebo něco kulatého 
4. Tužka 
5. Bílá pastelka 
6. Nůžky 
7. Lepidlo 

Postup 

1. Na červený papír si uděláme dva kruhy 
a vystřihneme je.  

2. Dále si z červeného papíru vystřihneme 
šest proužků. 

3. Poté si dáme proužky na sebe a 
zahneme je na obou koncích. 

4. Postupně je lepíme na kruh do oblouků. 
5. Vezmeme druhý kruh a zezdola ho přilepíme na ten první, aby se ohnuté 

konce proužků schovaly mezi ně. 
6. Z černého papíru si vystřihneme hlavu a několik teček. 
7. Na hlavu namalujeme obličej a přilepíme ho dopředu na berušku. 
8. Vezmeme si černé tečky a nalepíme je na berušku. 

Nakonec si je vystavíme a radujeme se z nich. 
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Vyrábění 

Jestli se nudíš, můžeš si zkusit vyrobit labuť jako origami. 

Budeš na to potřebovat: jakýkoliv barevný papír 

 

1. Vybereme si jakýkoliv papír, klidně i obyčejný bílý, a vystřihneme si 

čtverec. 

2. Vystřižený čtverec přehneme na půl a 

rozložíme nazpátek. 

3. Čtverec si otočíme a přehneme dva rohy k 

čáře, která nám vznikla předešlým přehnutím 

čtverce napůl. (Viz obrázek) 

4. Pak znovu přehneme oba rohy, tentokrát však už 

ne až ke středu, ale pouze do půlky 

5. Následně uchopíme spodní konec a přehneme ho 

k vrchnímu. (Viz obrázek) 

6. Hned poté přehneme nazpět směrem dolů kousek 
špičky, která bude představovat zobák naší labutě. 
7. To, co nám 
vznikne, 

přehneme podélně napůl. 
8. Pak by to mělo vypadat takhle. 
Nakonec opatrně uchopíme 
vzniklý krk s hlavou a zobákem a 
vysuneme ho nahoru. 
9. Krk se tak krásně vytáhne a 

labuť bude hotová. Nakonec ji 

jenom roztáhneme tak, abychom ji 

mohli postavit. 
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Recept na domácí brambůrky 
  

Co budeme potřebovat: 

 dvě mísy 
 struhadlo  
 osm brambor 
 papírové utěrky 
 sůl 
 pánvičku  
 škrabku 
 olej  

 

Postup: 

Nejdříve všechny brambory umyjeme a pak je oloupeme. 

Oloupané brambory ještě jednou umyjeme. Brambory 
nastrouháme na tenké plátky. Ty přemístíme do mísy a ještě 
jednou umyjeme. Teď přijde na řadu pánev. Pánev 
přemístíme na plotnu a nalijeme do ní hodně oleje. Plotnu 
nastavíme na nejvyšší stupeň. Pak si vezmeme nastrouhané 
brambory a smažíme je do té doby, než brambory trošku 
zezlátnou. Hotové brambůrky dáme do mísy, kterou 
vysteleme  papírovými utěrkami. Až budou hotové všechny 
brambůrky, nasypeme do nich lžičku soli, promícháme  a 
můžeme servírovat.            
Přejeme dobrou chuť. 
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Nepečené barevné koule 
 

 

     Suroviny 

    Kuličky 
1. 1 korpus na dort - piškotový 
2. 150 g změklého másla nebo 250 g polotučného tvarohu 

     
    Poleva 

1. 250 ml šlehačkové smetany 
2. 100 g tmavé čokolády na vaření 
3. 100 g bílé čokolády 

 

    Dále budeme potřebovat 
1. 5 PL (Polévkových Lžic) práškového cukru 
2. barevné ozdoby 

 

     Postup pečení 
1. Do větší mísy rozdrtíme korpus na drobky. 
2. Přidáme tvaroh (kdo nemá rád tvaroh, může 

použít máslo) a cukr. 
3. Vše rukama promícháme. 
4. Z hotové směsi uděláme kuličky, které 

poskládáme na talíř a dáme na hodinu do 
mrazáku. 

5. Do dvou samostatných misek rozpustíme 
čokolády. Poté přidáváme smetanu tak, aby 
vzniklá směs nebyla ani moc řídká, ani moc 
hustá. 

6. Zmrazené kuličky opatrně napíchneme na špejle a namočíme do vybrané čokolády. 
7. Poté kuličky posypeme ozdobami a dáme ztuhnout do mrazáku. 

 

 

Hotovo a může se podávat.
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Omalovánky 

Pokud máš čas a chuť, můžeš vybarvit obrázek v lese. (není to část soutěže) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



 
 

Spojovačky 
Popros paní učitelku o vytisknutí. Zkus spojit obrázek podle čísel. (není to část soutěže) 
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Vtipy 
 

Jdou dva šneci, dojdou k silnici a jeden říká: „Pojď, přeběhneme ji!“ A ten druhý odpoví: „Neblázni! Za 
4 hodiny jede autobus.“ 

 

Přijde Pepíček domů ze školy a tatínek mu řekne: „Ukaž mi žákovskou knížku!“ A Pepíček mu odpoví: 
„Nemám ji. Půjčil jsem ji Karlovi, chce s ní postrašit rodiče.“ 

 

„Pepíčku, co nám dává husa?“ „Sádlo.“ „A co ještě?“ „Sádlo.“ „Na čem spí tvůj táta?“ „Na gauči.“ „A 
čím se přikrývá?“ „Novinama.“ „Tak čím se přikrýváš ty?“ „Peřinou.“ „A co je v peřině?“ „Peří.“ „Tak 

co nám ještě dává husa?“ „Sádlo.“ 

 

Pepíček se ptá tety: „Teto, chutnal ti ten bonbon, co jsem ti dal?“ „Ano, Pepíčku, byl vynikající.“ „No 
vidíš, a náš labužnický pes Rex ho předtím vyplivl.“ 

 

Přijde Pepíček do hudební školy a z pouzdra na housle vytáhne samopal. Pan učitel se ho zeptá: „Co 
to má znamenat?“ „Nic, jenom by mě zajímalo, jak si táta poradí v bance s houslemi.“ 

 

Pepíček říká tatínkovi: „Pan učitel ti vzkazuje, že mi nemáš pomáhat s děláním domácích úkolů. Prý 
úplně postačí chyby, které tam nadělám sám.“ 

 

„Máte velice pěkné zuby, paní učitelko.“ Paní učitelka se polichoceně usmívá: „To mám po své 
mamince.“ „A sedí vám dobře?“ 

 

Maminka oznamuje Pepíčkovi: „Příští rok už budeš druhák. To znamená, že už budeš moct umývat 
nádobí.“ „Tak to raději propadnu.“ 

 

Jdou slepý a jednooký lesem k babičce. Najednou se před jednookým objeví větev a on si vypíchne i 
druhé oko. Řekne tedy tomu druhému: „Tak jsme došli.“ A ten druhý na to: „Nazdar, babi.“ 

 

Přijde Pepíček do školy s obrovskou boulí na hlavě. Paní učitelka se ho ptá: „Co se ti stalo?“ „Chtěla 
mě štípnout vosa.“ „Proboha. To ti udělala vosa?“ „Ne, táta ji zabil lopatou.“ 
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„Pepíčku, máte lžíci na boty?“ ptá se návštěva. „Nemáme, my ty boty totiž nejíme!“ odpoví vyděšeně 
Pepíček. 

 

Táta říká dětem: „Pokud budete celý týden hodní, koupím vám bazén.“ Děti celý týden sekaly 
dobrotu a táta jim koupil bazén. Všechny děti měly obrovskou radost, tak do něj hned naskákaly 
šipky. Pak jim tatínek řekl: „Pokud budete takhle hodní ještě jeden týden, napustím  vám do něj i 

vodu.“ 

 

Jede had na kole a potká myš. Ta se ho zeptá: „Hej, hade, jak to, že jezdíš na kole? Vždyť nemáš 
nohy.“ „Aha!“ řekne had a spadne. 

 

Paní učitelka si zavolá Pepíčka ke stolu: „Pepíčku, proč jsi nebyl včera ve škole?“ „Říkala jste, že kdo 
nebude mít hotový domácí úkol, ať se tady ani neukazuje.“ 

 

Děti píší ve škole velice těžkou písemnou práci a šeptají si: „Ten učitel je vážně hloupý!“ Pan učitel na 
šepot reaguje a říká: „Ticho děti, na to musí přijít každý sám.“ 

 

Ptá se Pepíček tatínka: „Můžu se dívat na televizi?“ Tatínek se zamyslí a potom mu odpoví: „Ano, ale 
zapnout si ji nesmíš.“ 

 

V ředitelně zazvoní telefon a ozve se divný hlas: „Omluvte, prosím, mého syna, má chřipku.“ „Kdo 
volá?“ zeptá se ředitel. „Přece můj táta!“ 

 

„Pepíčku, co děláš?“ zeptá se Pepíčka maminka. Pepíček jí na to odpoví: „Papám sekundové lepidlo.“ 
Maminka se zděsí: „COŽE?“ A Pepíček na to: „Mmmmmmmmmm.“ 

 

Pepíček se rozhodl, že bude celý den říkat jen ano. Jde do obchodu a ptají se ho, jestli chce bonbón. 
On řekne ano. Jde do pekařství a ptají se ho, jestli chce chleba. On řekne ano. Potom přijde do 

zápasnického ringu a ptají se ho, jestli chce, aby ho zmlátili. On řekne ano. Oni ho zmlátí a druhý den 
si řekne, že bude říkat jenom ne. Jde do obchodu a ptají se ho, jestli chce bonbón. On řekne ne. Jde 
do pekařství a ptají se ho, jestli chce chleba. On řekne ne. Přijde do zápasnického ringu a tam se ho 

zeptají: „Tobě to ještě nestačilo?“ 
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Rozhovor s paní uč. Verčou 

(5. třída) 
 

 

1. Jaká je vaše oblíbená barva? 
Mám ráda všechny barvy, ale pokud bych si měla vybrat, tak 
nejraději mám zelenou a černou. 

2. Co ráda děláte ve volném čase? 
Bude toho více :). Volný čas ráda trávím s přáteli či s rodinou, 
kdy hrajeme různé hry (ať už deskové nebo sportovní), jezdím 
ráda na kole, chodím na procházky na různá zajímavá místa a 
zákoutí, šiji, luštím ráda hádanky a jiné kvízy, mám také ráda 
veškeré hry (ať už venkovní či vnitřní) a jiné zábavné aktivity a v 
neposlední řadě ráda vařím :).   

3. Čím jste chtěla být, když jste byla malá a proč? 
Dost se to u mě střídalo. Nejprve jsem chtěla být princeznou, 
poté bankéřkou či pracovnicí v knihovně. Vždy jsem milovala 
knihy, papíry a podobné věci. Také jsem jeden čas chtěla 
pracovat na poště. Vždy mě bavila také práce s penězi a různé 
počítání. Až později jsem začala jezdit jako vedoucí na tábory, a 
tak jsem si přála být paní učitelkou. 

4. Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře a proč? 
Úplně zvířecí typ nejsem, ale mám moc ráda psy. A proč? 
Přijdou mi chytří, přítulní a je s nimi sranda. 

5. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 
Ajajaj. Tady to bude těžké. Jídel mám oblíbených hodně. 
Celkově je to italská a mexická kuchyně, ale jsem také velkou 
milovnicí hamburgerů :). Samozřejmě miluji také svíčkovou a 
řízek. Ale kdybych měla vybrat jedno, tak by to byl asi poctivý 
burger s domácí houskou:). 

6. Jaké zvíře máte nejméně ráda a proč? 
Nemám ráda vše, co je malé a hemží se to :). 
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7. Co za předmět nejraději učíte a proč? 
Nejraději mám výtvarné předměty a matematiku. Baví mě tvořivá 
práce, ale zároveň práce s čísly. 

8. Jaký předmět jste jako malá měla nejradši a 
proč? 
Už si to úplně nepamatuji, ale myslím, že to určitě byla výtvarná 
výchova. 

9. Jaký předmět jste jako malá měla nejméně ráda 
a proč? 
Myslím, že to byl český jazyk, protože tam bylo hodně 
pravidel a musela jsem doma trénovat. Ale nyní ho mám 
moc ráda, našla jsem si k němu cestu. Myslím, že je to 
krásný a rozmanitý jazyk. 

10. Proč jste chtěla být paní učitelkou? 
Mám ráda práci v kolektivu s dětmi, myslím si, že je to 
kreativní a rozmanitá práce. Ale zároveň tam jsou jasně 
dané hranice a pravidla, která si myslím, že jsou pro život 
také důležitá. Je to ideální kombinace volnosti, ale zároveň i 
plánování. 
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Křížovka  

(není to část soutěže) 

 
 

1. Jak se říká zvířeti, které se plazí po 

zemi? 

2. Nástroj, na který se bubnuje. 

3. Čím lížeme zmrzlinu? 

4. Co nosíme v zimě, když je nám 

zima na ruce? 

5. Roční období, ve kterém máme 

prázdniny. 

6. Co má čert s nohou, když kulhá? 

7. Čím nejlépe narýsujeme / 

nakreslíme rovnou čáru? 

8. Jak se řekne maminka hanlivě?      

Hanlivý = nehezký 

9. Jak se řekne jinak pojmenovat? 

10. Jak někomu řekneš,  ať to odnese? 

11. Jak někomu řekneš,  že to chceš 

hned a že se má zrychlit? příslovce 

12. Jak se jmenuje kyselé ovoce? 

13. Jak se říká kytičce, která léčí? 

14. Jak se jmenuje živočich, který má 

rád sýr? 
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Luštění 
Najdi ve větách ukrytá slova a podle čísla za větou zjistíš, kolikáté písmeno ze slova 
bude obsaženo v tajence. Tajenku potom rozděl na slova a doplň háčky a čárky. (není 

to část soutěže) 
 

1. Hráli jsme prší a on si líznul eso. 1, (3 písmena, podstatné jméno) 

2. Dostala jeho telefonní číslo. 4, (5 písmen, pod. jméno) 

3. Diví se proč, když vesnice je ves, tak proč není město měst? 4, (5 písmen, 
pod. jméno) 

4. Když jsme jeli do hor, kompas se nám hodil. 2, (5 písmen, pod. jméno) 

5. V létě se koná jezdecký tábor. 3, (6 písmen, pod. jméno) 

6. Prý mám ořechy ve skříni, ale já je mám pod stolem. 4, (4 písmena, pod. 
jméno) 

7. V Brně most rovný moc není. 3, (6 písmen, pod. jméno) 

8. Říká, že zná kupování víc než všichni. 4 (5 písmen, pod. jméno) 

 
 

Tajenka:                                    . 
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Co bychom popřáli dalším 

dětem - Ella a Bětka 
 

Bětka: 
 Všem dětem, co přijdou na školu Easy Start, přeji hlavně, ať se jim tu líbí, ať je to tu 
baví a ať si tu těch pět let užijí. Snad si tu najdou spoustu kamarádů, se kterými 
potom budou moct přestoupit, ať už na základní školu či gymnázium. Doufám, že 
bude škola Easy Start i nadále tak skvělá a že tu budou mít všechny děti úspěch.  
 

Přeji hodně štěstí!!! 

 

Ella: 

Já bych všem dětem, co na tuto školu přijdou, i těm, co sem už chodí, popřála, aby 
byly úspěšné, dařilo se jim vše, o co se pokusí, ať jim jde učení, sportování, hraní na 
nástroje, malování… Také bych jim popřála, aby se do kolektivu své třídy vžily, našly si 
spousty kamarádů, měly paní učitelku, která jim bude vyhovovat, a ať se dále 
dostanou na tu školu, která jim bude nejvíce vyhovovat. 
 

Hodně štěstí všem! 
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Co bychom popřáli dalším 

dětem - Alča a Vilda 

Alča: 
Dalším dětem bych popřála, aby se jim hodně dařilo. Měly dobré známky a moc si to 

tu užily. Také bych popřála prvňákům, aby se jim vydařilo pasování na čtenáře. 

Doufám, že si pět let pobytu ve skvělé ¨škole snů¨ budete pamatovat navždy. Já sama 

na ni budu vzpomínat vždy. Je to ta nejlepší základní škola, na které se hodně naučíte. 

,,Tak hodně štěstí“ 

Vilda:   
Popřál bych jim hodně štěstí na dobrou partu, aby se moc nehádaly. 
Nestyďte se před novou paní učitelkou. Ať vás  to ve škole baví a naučte se včas dělat 
své úkoly. Važte si hezkého prostředí, protože tak hezkou základní školu nikde v Plzni 
nenajdete! Snažte se plnit dobrovolné úkoly, protože vždy přijde odměna. Buď 
dostanete jedničku, která se vám bude hodit, až se paní učitelka bude rozhodovat na 
konci školního roku o známce, nebo dostanete nějakou drobnost. Všem vám přeji, 
aby na vás v družině alespoň jeden rok vyšla paní družinářka Magda, která bere život 
s humorem. 

Berte život s humorem a sportujte! 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
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Tímto vzpomínkovým číslem děkujeme všem paním učitelkám za krásných 
pět let, které utekly jako voda. Hlavní poděkování patří naší třídní paní 

učitelce Verče, která nás učí už pět let. Vždy s námi měla trpělivost, i když 
to nebylo vůbec jednoduché. Také paní učitelce Kátě za zpestření výuky. 
Ať už distanční, tak i normální. Její hodiny angličtiny byly vždycky velká 
zábava! I paní učitelka Jana Ženíšková si zaslouží velké DĚKUJI za skvělé 

hodiny češtiny. Vždy nás vítala s velkou radostí a úsměvem a uměla 
z prostých hodin češtiny udělat hodinu, která pobaví a i naučí. Poděkování 
patří i paní ředitelce za skvělý nápad pro tuto výuku na školách, která děti 
baví. Na tuto školu nikdy nezapomeneme. Lepší školu byste nikde nenašli!           

 
Je to skvělá škola plná skvělých paní učitelek a dětí! 

 

Časopis Magic Owls -  
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