
„LÉTO“
A. D. LAPÁČKOVÁ,
3. TŘÍDA

Možná, že Alfred Nobel

objevil dynamit…

...ale my jsme ho zapálili !!!

3. číslo
2020/21

školní Časopis
pro žáky i nežáky

zš Morašice

171



TŘESK 3//20/212

Léto 2

Recesní den  3

Florista 4

Školní rok 6

Léto 8

Fotopříběh	 9

Vaření	 10

Zahrada	 11

Zvířata	 12

Kultura 13

Drby	 14

Jednou	větou	 15

Školní	družina	 16

Oslavy	 17

Testování 18

Ze	života	školy	 19

Co to je? 20

Na léto se moc těším, protože je teplo. Skoro na každé zahradě 
je bazén a nebo se ještě staví. Kvetou stromy, kytky. Zrají třešně, 
jahody. Je to prostě krása. Na sluníčku usychá seno. Jedeme 
na výlet třeba do ZOO nebo na zámek. Jedeme  na dovolenou. 
Hurá! Začínají prázdniny. Už nemusím psát úkoly.
Vybrala jsem tuto básničku: 

JAHODA
U zrcadla z lesní rosy chlubila se jahoda:
„Tvářičky mám k nakousnutí, kdopak se mi podobá?“
Pozvala hned na slovíčko od studánky nezbedu -
kosí kluk slup parádnici s chutí zrovna k obědu!

Natálie Hudečková, 3. třída

Létoobsah

nakreslila Adéla Kmošková, 3. třída

nakreslila A. D. Lapáčková, 3. třída
krásný text napsal Zdeněk Svěrák

 

Léto, léto už se blíží,
z pampelišek ulétne chmýří.
Teď si už dlouho nezatopíme,
spíž si bazén napustíme.
Skočím si tam raz, dva, tři,
zaplavu si, jak se patří.
Teplo, vedro bude tu,
Jó, skočím si na chatu.

Párky si pak opeču
do stanu se odvleču.
Léto, léto přichází,
cítíme to z našich tváří.
Hej, hej, hej léto je nej….

Alena Kuřová, 5. třída

LÉTO
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V pátek 4. 6. se konal každoroční 
recesní den, který se však letos 
nesl v opravdu netradičním duchu. 
Letos byl pojmenován jako „Růžo-
vý den“ a jeho název opravdu mluvil 
za vše. Všichni žáci a samozřejmě 
i učitelé totiž museli mít s sebou 
či na sobě jakýkoliv kus oblečení 
či doplněk v  růžové barvě. Když 
jsem tedy vstupoval do školy, 
naskytl se mi opravdu velmi ne-
tradiční pohled. Když jsem vyšel 
ze šatny, již na mě u stolu čeka-
la kontrola, která spočítala, ko-
lik růžových věcí na sobě mám. 
Myslím, že jsem měl konkrétně 
tři. Poté jsem šel do třídy a cca 
o půl hodiny později jsme se 
všichni shromáždili před školou, 
kde se vyfotila jak celá škola, tak 
i jednotlivé třídy. Po focení se 
všichni sešli na prostřední chod-
bě kde nás čekal krátký proslov 
a poté krátké představení všech 
tříd. Někdo si nacvičil tanec nebo 
písničku a někdo jen předvedl 

svůj outfit. Po představení se 
kdo chtěl, převlékl a vyrazili jsme 
na pěší cestu směrem na Růžový 
palouček. Cesta byla dosti příjem-
ná vzhledem k  tomu, že slunce 
svítilo, ale ještě nepařilo a foukal 
příjemný dopolední vánek. Když 
jsme dorazili k  cíli, museli jsme 
vyplnit tajenku, díky které jsme 
se mohli dostat dovnitř, kde na 
nás již čekala odměna v  podob-
ně džusu pro každého. Přede-
vším jsme ale museli začít plnit 
soutěže / úkoly, které připravila 
9. třída. První soutěž spočívala 
v  tom, že na provázku celá třída 
držela fixu, kterou jsme museli 
na velkou, kartonovou pohledni-
ci nakreslit obrázek. Vzhledem 
k  tomu, že to nebylo nejlehčí, 
rozhodli jsme se, že nakreslíme 
primitivního smajlíka. Úkol jsme 
splnili a následoval druhý, ve kte-
rém jsme měli na pohlednici na-
psat vzkaz a všichni se podepsat. 
Třetí úkol už byl o něco akčnější  

a šlo o klasický závod ve skáká-
ní v pytli. Pytle byly trochu krátké 
a byly nám sotva po stehna, ale 
i tak se nám podařilo celou sou-
těží proskákat v celkem solidním 
čase. Další úkol spočíval v  tom, 
že se tým musel držet provazu 
a udělat na něm uzel. Následoval 
odpočinek a čas na svačinu, který 
byl opravdu fajn vzhledem k tomu, 
jak hezké okolí nás obklopovalo. 
Poté nás čekalo ještě několik leh-
čích či těžších soutěží. Např. hod 
míčkem na terč, rozpoznávání ob-
rázku podle hmatu a skládání slo-
žitého puzzle. Posledním úkolem 
bylo zastrčit naši obří pohlednici 
do schránky. Po všech soutěžích 
nás čekal řízek s chlebem k obědu. 
A celá akce byla zakončena finál-
ním proslovem. I přesto jak ne-
zvyklý letos recesní den byl, roz-
hodně se dost povedl.

Adam B. Lapáček, 8. třída
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RECESNÍ DEN

26. RECESNÍ   RŮŽOVÝ DĚTSKÝ DEN
viděn růžovými brýlemi s růží na Růžový palouček
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Jak jste se dostal ke květinám? 
Bavil Vás přírodopis ve škole? 
A čím vlastně jste chtěl být jako 
dítě? 
Už jako malý jsem si hrával na 
obchod s  květinami, kdy jsem 
natrhal různé luční kvítí a prodá-
val jsem ho mé babičce z  okna 
verandy. Potom na základní škole 
měla paní učitelka Hana Heroldo-
vá kroužek aranžování, na který 
jsem začal chodit, a začal jsem se 
zajímat o různé vyrábění a tvorbu 
z květin. Nakonec přišlo rozhodo-
vání, kam na střední školu. Vybral 
jsem si Střední školu zahradnic-
kou a technickou v Litomyšli, obor 
zahradní architektura. Na střední 
škole jsem zjistil díky praktické-
mu vyučování, že mě to více táhne 
k floristice, a proto jsem se začí-
nal více zajímat o ni. Navštěvoval 
jsem různé floristické akce a na 
individuální praxe jsem šel raději 
do květinářství než do zahradnic-
tví. Po střední škole jsem nevěděl, 
co vlastně chci dělat. Volba byla 
jasná. Chci vázat kytice a dělat li-
dem radost.  Díky mé kamarádce 
jsem otevřel květinový ateliér MD 
creativ v Litomyšli, který mám již 
čtvrtým rokem. Po otevření přišla 
ještě jedna nabídka na práci, a to 
učit praktické vyučování na mojí 
střední škole. Nabídku jsem přijal 
a plním si tak svůj druhý dětský 

sen být učitelem. No, a hodiny 
přírodopisu jsem měl velmi rád, 
a to díky skvělé paní učitelce Haně 
Herodové. Dodnes vzpomínám 
na inspirativní hodiny, kdy jsme 
zpracovávali nejrůznější projek-
ty na daná témata. Nesmím také 
zapomenout na různé vycházky 
do přírody a na školní pozemky. 
Mile rád také vzpomínám na různé 
akce jako Den Země, kde jsme se 
věnovali nejen přírodopisu. 

Jaká činnost ve Vašem oboru je 
pro Vás nejzábavnější, co děláte 
nejraději. Vy už asi nemusíte plet 
záhony? Nevadilo by vám to?
Určitě v  oboru floristika je nejzá-
bavnější tvorba kytice. Samozřej-
mě to není jen o vázání kytice, ale 
také o tvorbě nejrůznějších květi-
nových dekorací k  různým příle-
žitostem nebo ročním obdobím. 
Mám také rád přípravu různých 
výstavních expozic, kde se může 
člověk trochu více vyřádit a upus-
tit uzdu fantazie. K pletí záhonů se 
občas také dostanu, a to v pozici 
učitele, kdy se snažím být příkla-
dem a přikládám ruku k  dílu. Sa-
mozřejmě mám také svou malou 
zahrádku, kde to je také potřeba  

odplevelit. Jinak pletí beru jako 
odpočinkovou práci, takže rád za-
pluji do záhonu a pozoruji zázraky 
přírody. 

Jakou kytku máte nejraději
a proč?
Z  řezaných květin mám nejraději 
zelenou anturii a to díky svému 
exotickému a zajímavému vzhle-
du. (Mimochodem také dlouho vy-
drží ve váze.) Nejraději ze všeho 
mám luční kvítí, nejrůznější travi-
ny a také plevele, které jsou všude 
kolem nás a dají se z nich vytvořit 
originální kytice nebo aranžmá. 

Mám speciální otázku: Jakou 
kytku byste uvázal pro svou 
přítelkyni, jakou pro maminku, 
jakou paní učitelce a jakou pro 
malou holku?
Každá kytice má vždy své kouzlo 
a měla by být laděna do určitého 
stylu, barev a výběr květin by měl 
odrážet osobnost obdarovaného. 
Pro přítelkyni bych jistě uvázal 
něco romantického. Nejsem kla-
sik, a proto bych volil něco ba-
revnějšího a veselejšího. Barevně 
bych sladil růžovou, žlutou, čer-
venou a zelenou barvu. Z  květin 

FLORISTA

MATĚJ DOLEŽAL
florista

Léto	–	doba,	kdy	vše	kvete
a	kdy	si	rádi	utrhneme	nějaký	
ten	květ	do	vázy.	Jaký	vztah	ke	

květinám	má	florista?
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bych zvolil astromérie, zlatobýl, 
třezalku, jícnovku atd. Pro mamin-
ku bych též uvázal něco veselého. 
Moje maminka má ráda přírodu 
a je stejně kreativní jako já, tak 
bych volil pestré barvy, jako např. 
bílá, žlutá, červená, fialová, růžo-
vá. Na tvorbu bych použil různé 
luční kvítí, výhony dřevin a potom 
něco z  těch řezaných, jako např. 
jícnovka, alstromérie, karafiáty 
atd. Pro paní učitelku by bylo hez-
ké uvázat něco dle její aprobace. 
Jiná kytice by mohla být pro paní 
učitelku přírodopisu a jiná pro 
paní učitelku matematiky. Mohl 
by se do ní vložit i prvek z  jejího 
předmětu, např. pro paní učitelku 
matematiky by mohly být v kytici 
pravítka. Pro malou holčičku by 
to mělo být jistě něco malého, 
drobného a hlavně roztomilého. 
Převládat by měly veselé a hlav-
ně holčičí barvy, jako je růžová 
a červená.

Jsou nějaké pravidla pro vázání 
květin? Můžete nám tři nejzá-
kladnější poradit?
Ano, i uvázaná kytice má svoje 
pravidla. Jedná se o estetické 
zákonitosti a principy a hlavně 
o technické zpracování. Z  těch 
nejzákladnějších pravidel by kyti-
ce měla mít určitý tvar a měla by 
být 3D. Stonky v kytici by měly být 
do spirály nebo paralelně vedle 
sebe. Nikdy by se neměly kombi-
novat tyto dvě techniky. V  nepo-
slední řadě by měl být při vazbě 
kytice pevný úvazek (místo, kde 
kytici držíme a následně svazuje-
me). To proto, aby se nám kytice 
po svázání nerozpadla. Těch pra-
videl je spoustu, ale to se naučíte 
na střední škole, pokud se rozhod-
nete být flortistou/kou. 

Sbíráte léčivky? Vyznáte se
v nich a vaříte si bylinkové čaje? 
Bohužel nesbírám. Musím se při-
znat, že nějaký základ bylin znám, 
ale pouze ty, které používám při 
vaření nebo se kterými se se-

tkávám na louce a tvořím z nich. 
Jinak bylinkové čaje mám rád 
a doma si je hlavně v zimních mě-
sících dost často vařím. 

Vím, že květiny asi objednáváte, 
ale z čeho byste uvázal kytku, 
když v zimě žádné nekvetou, já 
mám totiž narozeniny v lednu.
Ano, většinu květin si do svého 
ateliéru objednávám, ale část si 
i nasbírám ve volné přírodě nebo 
na své zahrádce. V  zimě by se 
dala uvázat kytice například ze 
suchých trav, které jsou velmi de-
korativní nebo ze suchých větví. 
K tomu by se mohly přidat nějaké 
stálezelené nebo jehličnaté dřevi-
ny. Byla by to krásná zimní kombi-
nace z naší přírody. 

Znáte řeč květin, co jednotlivé 
květiny znamenají? Jestli ano, 
zkusíte nám napsat nějakou 
šifrovanou zprávu? (Ale musíte 
nám dát nápovědu, nebo alespoň 
správnou odpověď)
S květomluvou jsem se párkrát se-
tkal. Každá kytice má svůj význam 
a i jednotlivé barevné kombinace 
nám něco vyjadřují. Většinou se 

jedná o nějaké pocity nebo nějaké 
vyjádření myšlenek. Květomluva 
se používala převážně v  historii 
a dneska se s ní moc nesetkává-
me. Rád bych Vám napsal nějakou 
zprávu, ale většina významu kvě-
tin je pro zamilované páry.

Umíte malovat a lákalo Vás 
malovat květiny? Děláte si náčrty 
aranží?
Upřímně, malování je jedna z věcí, 
která mi občas dělá problém. Sna-
žím se malovat i kreslit, ale mám 
se stále co učit. Rád si maluji 
a kreslím různé náčrty pro svoji 
tvorbu. Hlavně při větších realiza-
cích, jako jsou svatby nebo expo-
zice výstav, je náčrt důležitý. 

Děkuji za rozhovor a také za 
nápady, z čeho všeho jde uvázat 
nádhernou kytku.

Foto: archiv M. Doležala
Ptala se Dorotka Lapáčková,

3. třída

Matějovy nádherné kytice
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ŠKOLNÍ ROK JE U KONCE!

DANIELA KOPECKÁ

Jak vás bavil letošní školní rok?
Jak mě bavil? V právě končícím školním roce 2020/2021 
rozhodně na nudu nebyl čas. Kvůli pandemii, která vedla 
k částečnému a v části roku až k úplnému uzavření přístupu 
žáků do budovy školy. Kvůli vzdělávání na dálku přes obra-
zovky počítačů i kvůli mnoha omezením při výuce, když se 
v některých měsících mohli setkat ve třídách žáci se svými 
učiteli. Zkrátka byl úplně jiný než všechny předchozí.

Co bude nového v příštím školním roce?
Doufám, že se budeme moci znovu normálně potkávat tvá-
ří v tvář při vyučování ve škole. A využijeme mnohé z toho, 
co jsme se naučili díky překonávání nových překážek. Třeba 
využívat při výuce informační technologie, ke klasifikaci do-
plňovat slovní hodnocení atd. Také přivítáme nové kolegy, 
protože s vyšším počtem žáků na prvním stupni rozšíříme 
počet oddělení školní družiny na tři. Čekají nás některé vnitř-
ní opravy budovy a jako v běžném školním roce celá řada 
drobných provozních úprav. 

Jak se Vám tady líbí?
Moc se mi tu líbí, na 14dní jsem se vrátila do svých dětských 
let a rozvzpomínala jsem se, jaké to bylo, když jsem zase-
dala do lavice stejně jako vy. Atmosféra je tu stále stejně 
úžasná, přesně taková, jakou si ji pamatuji. 

Co se Vám líbilo na Růžovém dni?
Na Růžovém dni se mi líbil celý program, vše bylo perfektně 
promyšlené a připravené do posledního detailu. Také se mi 
líbila spolupráce všech žáků, především to, jak se celého dne 
a „růžové výzvy“ zhostili všichni žáci. Někteří nabrali velkou 
kuráž a řeknu vám, být chlapcem a dojít do školy v růžové 
sukni je více než obdivuhodné.

Měl jste s něčím problém?
Tento školní rok byl plný změn. Ale díky přístupu žáků, obě-
tavosti rodičů a schopnosti vyučujících přizpůsobit se obrov-
ským změnám a pracovat v úplně jiných podmínkách se nám 
všem podařilo úspěšně proplout bouřlivým rokem. Problémy 
nás vyzvaly, abychom je vyřešili. Díky těmto výzvám jsme se 
naučili něčemu novému a školu společně posunuli vpřed. 
Závěrem děkuji všem žákům, jejich rodičům a svým kole-
gům za mimořádnou práci, kterou v průběhu právě končícího 
školního roku odvedli. Redakci Třesku gratuluji k  velkému 
úspěchu mezi školními časopisy celé naší země. 
Přeji všem zasloužený odpočinek a krásné prázdniny!

Filip Nantl, 6. třída

Kolik umíte jazyků? Kterým nejraději mluvíte?
Já na jazyky moc nejsem. Z cizích jazyků umím pouze ang-
licky. Nějaký čas jsem se učila i italštinu, španělštinu a něm-
činu, ale z toho po čase sešlo. Nejraději mluvím samozřejmě 
česky, ale italština se mi hrozně líbí.

Co se Vám nejvíce daří s dětmi?
No to se mi špatně hodnotí, ale baví mě hrát s dětmi nejrůz-
nější hry, vymýšlet hádanky, sem tam i tvořit něco z papíru. 

6

ŠKOLNÍ ROK

Školní rok končí, a tak jsem pro pana ředitele 
Miloše Krejčího připravil několik otázek.

V této době je  u nás ve škole  na praxi, protože 
studuje na vyšší pedagogické škole. Je to naše 
bývalá žákyně.
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Hráli jsme v klubu super hru, kterou jsme ještě nikdy nehráli. Při-
pravila ji slečna Danča Kopecká. Na tabuli byla různá okýnka a ná-
pisy. Museli jsme se rozdělit do dvou týmů. Tým holek se jmenoval 
Hvězdy. Tým kluků se jmenoval Rychlý šípy. Museli jsme si vybrat 
kapitána, který říkal odpověď. Museli jsme se v týmu domluvit na 
správné odpovědi. Otázky byly různé a také jsme za ně získávali 
různé body. Vůbec jsme nevěděli, kolik má naše republika obyvatel. 
Už si budeme pamatovat, že to je okolo jedenácti miliónů. Když se 
sečetly body, výsledek byl nerozhodný. Byla to super hra.

Viktorka Ropková a Šárka Říhová, 3.třída

Ovšem jak se mi toto daří, byste měli zhodnotit spíše vy, ja-
kožto moji týdenní svěřenci.

Co nejradši jíte a co vaříte? 
Já miluji sladká jídla, nejraději mám tvarohové knedlíky 
s meruňkami, ale do jejich vaření se úplně nehrnu. V kuchyni 
se také necítím úplně jak doma, ale když někdo přijde s ná-
padem na víkendový oběd, nápad uvítám, zhodnotím a ve 
výsledku i uvařím. 

Která práce Vás více baví, práce se zvířaty nebo 
s dětmi?
Tohle je hrozně těžká otázka, oboje má něco do sebe. Práce 
se zvířaty je těžká v tom, že zvíře Vám neřekne, co ho zrovna 
trápí, co mu chybí. V tomto je to se zvířaty podstatně těžší 
než s dětmi. U dětí je přesně opačný problém, děti někdy 
mluví zbytečně moc a o křiku ani nemluvím. Pro mě je ide-
ální tyto práce prolínat a kombinovat, je to ale někdy těžké 
skloubit vše dohromady časově.

Vaše oblíbená barva je jaká?
Mám hrozně ráda modrou, spíše světle modrou. Ovšem po-
dle mého oblékání by mnoho lidí spíše soudilo, že má oblí-
bená barva je černá, ale to je omyl.

Na jakém koni nejraději jezdíte?
Mně je vcelku jedno, na jakém koni jedu, dostalo se mi „do 
rukou“ i pár cizích koní, se kterými si někdo nevěděl rady, 
nebo mi byli svěřeni na závody. Někteří koně mi seděli více 
a někteří méně, ovšem nejraději mám koně, které máme 
doma. Taková srdcovka je 11letá kobyla lipicána. Původem 

je z Maďarska a poté cestovala mezi mnoha majiteli, díky 
své komplikovanější povaze nezůstala u nikoho déle než 
rok. Pro mě to byla jakási výzva. Po 2 letech jsme spolu vy-
razily na první závody a nedlouho na to jsme frčely na další, 
úspěch střídal úspěch a v dnešní době je to úplně jiné zvíře, 
než které jsme kupovali. 

Jaké závody jezdíte? Máte nějaké poháry?
Věnuji se především parkuru, ale zavítala jsem i do dre-
zurního obdélníku. První sezóna byla dosti našlapaná 
a téměř každý víkend jsem se zúčastnila nějakých závodů, 
loňský rok byl díky covidové situaci dosti omezený a závo-
dy se téměř nekonaly. Uvidíme, co přinese letošní sezóna.  
Pohárů už pár mám, ale v soutěžích získáváme spíše stužky 
nežli poháry. 

Děláte i jiné práce okolo zvířat, než je ježdění
a závodění?
O každé zvíře je třeba se postarat, takže práce okolo zvířat 
je dostatek, obzvlášť když doma máme 12 koní, 10 krav, hro-
madu drůbeže, králíky, ovce... 

Jaké oblečení ráda nosíte? Jaké boty máte nejraději?
Já mám nejraději jakékoli kalhoty a tričko. Sukně či šaty si 
na sebe beru pouze v nouzi nejvyšší, nebo pokud si to vy-
žaduje situace. Za ideální obuv považuji jakékoli lehoučké 
kecky, na podpatky si nepotrpím.

Otázky připravily děti z klubu,
rozhovoru se ujala Katy Čechalová, 3. třída,

foto: Zoe Čechalová

7

SUPER
HRA!
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Moje babička se jmenuje Marie Rejmanová. Na 
zahrádce pěstuje spoustu rostlin.  Tak jsem se 
rozhodl, že jí položím několik otázek.
Co používáš na slimáky? Granule.
Jak hnojíš? Na podzim zarývám hnůj.
Co ti nejvíc roste? Jahody, maliny, papriky, rajčata
a okurky.

Můj taťka jezdí s traktorem. Ptal jsem se ho, co se dělá v létě na poli. Začátkem června 
se na polích dosévá kukuřice. Mezi tím se jedou sekat louky na senážování. Po sklizni 
luk se začínají sekat pole s vojtěškou a jetelem. Na posekané louky se vyváží močůvka 
od kraviček. Ta je uskladněna ve velkých zásobnících. Na polích se provádí ochrana 
rostlin proti škůdcům a houbovým chorobám a plevelům. Na některá pole se také vy-
váží uleželý hnůj z hnojníků. Během letních měsíců začíná dozrávat řepka olejka, po 
ní pšenice, ječmen. To už vyjedou kombajny. Pak se zase jedou sekat louky na seno. 
Nejvíc se těším, až se s taťkou svezu. Už aby byly prázdniny. 

Matyáš Mlejnek, 3. třída

Co nejraději pěstuješ? Květiny.
Jak často zaléváš? Podle počasí. Když je sucho, každý den, 
a když vlhko, tak jednou až dvakrát týdně.
Co raději pěstuješ - ovoce, nebo zeleninu? Oboje stejně.
Co zvláštního pěstuješ? Meloun, mandarinky a fíky. 

Jakub Rejman, 3. třída

Babička  ZAHRADNICE

Letní práce  NA POLÍCH
Takto pracují stroje v rukou 
malých zemědělců

Maskovaný fotograf a jeho úlovek

Děda s babičkou se rozhodli, že na zahradě zakopají ba-
zén. Rodiče pomohli vypustit bazén a pak k nám přijel obří 
bagr. Ten vykopal ještě větší jámu. Hlínu odvezl na louku. 
Děda to stále kontroloval a proměřoval. Rodiče začali 
v jámě stavět bazén. Trvalo to asi týden. Když byl bazén 
na místě, přidělali filtraci. Už jsme se mohli koupat. Děda 
ještě musí koupit dlaždice, abychom nemuseli chodit po 
štěrku. Když svítí sluníčko, tak se pořád čvachtáme. 

Šárka Nádvorníková, 4. třída

Na školní zahrádce do budky létají vrabci. 
Ti dva vrabci jsou asi spolu a mají v budce 
ptáčata. Fotil jsem je v maskování. S  tím 
maskováním mi pomohla Adélka. Natrhali 
jsme hodně trávy a Áďa mě s  ní posypa-
la. A víte, proč jsem se maskoval? Aby mě 
vrabci při focení nezpozorovali. Focení 
bylo velmi zajímavé.

Foto i text Matyáš Mlejnek, 3. třída

Pokopu záhonek, hrabičkami urovnám hlínu, ko-
líkem udělám rýhu a do toho dám semínka hra-
chu. Semínka vypadají jako sušený hrášek. Zahrnu 
to hlínou a záhonek si označím. Když je sucho, 
pak záhonek zaleju. Často žerou sazeničky slimáci, 
proto okolí musím zasypat granulemi pro slimáky. 
A čekám a čekám, až hrášek vyroste. Pozoruji, jak 
se tvoří lusky. Pak je slavnostně utrhnu, donesu 
do kuchyně, rozdělám a kuličky dám na talířek 
a každému dám ochutnat. 

Jana Kuřová, 2. třída
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LÉTO

Foto: Natálie Hudečková, 3.třída

Jak jsme zakopávali BAZÉN

JAK JSEM FOTIL ...VRABCE

JAK SEJU HRÁŠEK
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SLUNÍČKO, SLUNÍČKO, SLUNÍČKO
1. Děvčata bádají o tom, 
kam by si šly zaplavat, 
páč byl velký pečák. Pak 
je ale osvítil nápad, že 
blízko leží zelené moře. 

3. A už všichni hezky plavou. Kam se asi 
dostanou? Rozhodly se, že doplavou na 
nejbližší ostrov, vzdálený 100 metrů.

6. Byly odpočaté,ale měly 
hlad. Tak si zašly do hospo-
dy a tam se pořádně napily 
a nasvačily. Hospůdka byla 
totiž nedaleko pláže.

 8. A nakonec se rozhodly, že si zajdou na 
kamínkovaté moře, kde si skočí na loď, která 
se zběsile kolébá skoro na devadesát stupňů.

Námět, zpracování, foto: Alča Kuřová
Herecké obsazení: Adéla Jakoubková, Katy a Zoe Čechalovy

2. Rozhodly se, že 
skočí. A už letí pořádná 
šipka do vody. Až to 
pořádně šplouchlo. 

4. Když připlavaly, byly 
celé mokré, tak se pořádně 
musely vyždímat. Musely si 
totiž vyždímat i oblečení, 
jelikož tam skočily
i v oblečení.

5. Nakonec se rozhodly,
že aby uschly, že si lehnou 
na speciální pláž, která 
byla celá z kůry. Byla 
příjemná a teplá.
(vyzkoušejte) :))

7. A pak si zašly po cestičce do lesíka, 
kde se schovaly před sluncem.
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FOTOPŘÍBĚH



I like fruit and vegetables. 
Bananas, apples, lemons, 
blueberries and oranges. 
Carrots, peppers, tomatoes, 
lettuce and cucumbers.

3. třída

Ingredience:
• 30 dkg cukru krupice
• 6 vajec
• 3/4 kelímku stolního oleje
• 3/4 kelímku vlažné vody
• 40 dkg polohrubé mouky
• 1/4 prášku do pečiva

Postup:
Cukr se žloutky utřeme do pěny, do toho přidáme olej a vlažnou 
vodu, promícháme a přidáme mouku, v níž je smíchaný prášek 
do pečiva. Promícháme a přidáme ušlehaný sníh z bílků. Těsto 
nalijeme na plech s pečicím papírem. Přidáme třešně nebo 
jiné ovoce. Ve vyhřáté troubě (cca 180°c) pečeme cca 3/4 h. 
Po upečení necháme trochu vychladnout a můžeme posypat 
vanilkovým cukrem. Dobrou chuť.

Ema Dvořáková, 7. třída

vaření

Piškot
s třešněmi
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Ema v akci: Co si 
dnes

připra
víme?

Když jsme ve škole měli čarodějnický den, tak to bylo asi takto: Přišli jsme do školy 
v převlecích. Jedli jsme lidské prsty z těsta. Nehty byly jako mandle. Také jsme jedli 
gumové myši. Potom jsme lítali na košťatech. Vyrobili jsme papírovou čarodějnici, kte-
rou jsme měli spálit. Vyráběli jsme taky papírové pavouky. Potom jsme se učili a pořád 
v převlecích. Bylo to super!

Václav Dvořák, 1. třída

Budeme potřebovat: starou síť z trampolíny, silný provaz. 
1. Síť položíme na zem a přeložíme na půl.
2. Otvory pro pružiny protáhneme silné lano, z každé strany asi 15 
oky dříve určenými pro pružiny. Tam se nám síť zdrhne.
3. Pověsíme síť na strom. My jsme měli jen místo u domečku, tak 
jsme jednu stranu zavěsili na domeček. A je hotovo!!
Tip: Síť je docela hodně hluboká, tak ji můžeme vyložit třeba moli-
tanovou matrací, ale ta se musí před deštěm schovávat na suché 
místo. Síti nevadí nic.

Dorotka Lapáčková, 3. třída

TŘESK 3//20/21

ČARODĚJNICE   VE ŠKOLE

JAK NA HAMAKU
z vyřazené sítě z trampolíny

Prstíčky...mňam



Naše školní zahrada se rozlévá krásou.  
Roste tu plno překrásných rostlin, keřů, 
stromů a hlavně květin. Některé nám 
už odkvetly (jak je poznat), ale některé 
pořád tak krásně kvetou. Když se po 
zahradě člověk projde, cítí tu intenzitu 
té krásy. Je to hezký pocit. Člověk tam 
tak chodí, svítí na něj slunce a slyší vče-
ly a vosy. Jak vidíte, některé kytky jsou 
i růžové. Také se s námi zúčastnily na-
šeho dne. Rostou tu např. azalky (růžo-
vé a oranžové), roste tu zvrchu vistárie 
(fialovo bílá), mini skalničková mate-
řídouška, weigelie a trávnička růžová. 
Ale i tak je tu plno další jiných kytek 
a jejich názvů.

Foto i text: Alena Kuřová, 5. třída

Jedno odpoledne jsme vyráběli z  hlíny 
zápichy. Dělali jsme je proto, aby mamin-
ka věděla, kde má mrkev nebo petržel, 
okurky a rajčata. Už se těším, až si to 
mamka zapíchne. 

Zoe Čechalová, 3. třída

Sešlo se nás pět – Viky, Matyáš, 
Šárka, Katy a já. Já s  Viky jsme 
plely na jedné straně, Šárka a Katy 
na druhé a Matyáš odnášel kbelík 
s  plevelem. Byla to pořádná ná-
maha a byli jsme rádi, že jsme to 
dopleli a zvládli. Vypadalo to moc 
pěkně. Abychom se neušpinili, 
vzali jsme si rukavice. Vypadali 
jsme jako opravdoví zahradníci.

Natálie Hudečková, 3. třída 

zahrada
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Jak jsme vyráběli
ZÁPICHY

Jak jsme pleli   školní zahradu

azalky vistárie

mateřídouška weigelie trávnička

LÉTO  ve školní zahrade

TŘESK 3//20/21
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Minulý rok jsem vám do Třesku psala o našem novém kocourkovi Ru-
dolfkovi. A ještě máme kočku Kleopatru, o té jsem vám sice nepsala, 
ale píšu teď. No a abych se vrátila zpět k tématu, z kocourka Rudolfka 
se nám vyloupla kočička Rudolfínka. Jednoho dne jsem šla zavřít sle-
pice a zjistila jsem, že se Rudolfínce v kurníku narodila čtyři koťátka. 
Byla jsem z toho nadšená a hned jsem to běžela oznámit ostatním. 
Jsou nádherná. Rudolfínčina koťátka se narodila v úterý a hned čtyři 
dny na to, což byla sobota, se Kleopatře večer také v kurníku narodilo 
pět koťátek, takže jich celkem bylo devět. Bohužel každé kočce jedno 
koťátko umřelo, Takže jich je nakonec sedm. Od Rudolfínky jsou dvě 
mouratá a jedno mouratobílé a od Kleopatry je jedno celé rezaté a jed-
no celé černé a pak jedno černobílé a jedno rezatobílé.

Všechna už vidí a roztomile nám tu ťapou. K rozebrání budou někdy 
o prázdninách, kdybyste měl někdo zájem, můžete mi dát vědět.

 Ema Dvořáková, 7. třída 

ZVÍŘATA
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Naším zvířetem je želva uhlířská a jmenuje se Rozárka. V  zimě 
o ni pečujeme jinak než v létě. Teď ji máme venku a krmíme ji listy 
pampelišky. Pochutnává si na rajčeti i okurkách. Bydlí v terárku. Má 
tam světlo, aby jí v zimě bylo teplo. Když jedeme na dovolenou, ne-
můžeme ji nechat doma samotnou, a tak ji dáváme k babičce. Je to 
miláček celé rodiny. 

Karolína Říhová, 3. třída

KAMÍNKOVÁ
VÝPRAVA

Všichni z klubu jsme šli na výpravu. Šli 
jsme po cestě, na které bylo spousta 
kamínků, a paní učitelka řekla, ať si 
každý vybereme ten, co se nám líbí. 
Když byl nějaký špinavý, tak jsme ho 
umyli v  potůčku. Pokračovali jsme na 
kopec a u sloupu jsme si sedli a kaž-
dý říkal, proč jsme si kamínek vybrali. 
Někomu se líbil černý, někomu bílý, ale 
byly tam kamínky černobílé, některé 
i hnědočernooranžové. Někomu se líbil 
placatý, jemný velký, malý, hrubý. Tře-
ba Zoe si nasbírala přes dvacet kamín-
ků. Áďa našla kamínek ve tvaru srdce. 
Jonáš našel kámen, v kterém byla ob-
tisknutá mušle. Kluci našli ostré ka-
mínky, kterými řezali trávu. Někdo se 
dokonce prošel v blátě na poli a pak vy-
padali jak strašidla bahnitá. V potůč-
ku si umyli boty, ale zase měli potopu 
v botech. Byla to skvělá výprava, a to 
jsme se ještě stihli stavit na hřišti. 

Natálie Hudečková, 3.třída

V  minulém čísle Třesku 
jsem psala o mém pejsko-
vi Artíkovi. Protože ho 
mám ráda, tak jsem podle 
něj  při keramice vytvá-
řela sochu. Myslím, že se 
mi podařila.

Natálie Hudečková, 3. třída

Naše první   koťátka

MOJE
želvička

Rozárka
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KARATE KID
Já osobně jsem velkým fanouškem 
bojových umění a také filmů se za-
měřením na tyto styly. Karate Kid je 
naprostá klasika z  roku 1984 od re-
žiséra Johna Avildsena. Setkáváme 
se zde s  postavou nově přistěhova-
ného studenta Daniela, který je šika-
novaný spolužákem Johnym a jeho 
bandou kamarádů. Daniel potkává 
pana Miyagiho, který se rozhodne 
ho naučit karate tvrdými poctivými 
pracemi. Nakonec se Daniel setká 
s  Johnym v  karate šampionátu. 
I když se jedná o mírně „klišoidní“ děj, 
film jednoduše funguje, a to asi hlav-
ně díky hereckým výkonům hlavních 
protagonistů. 

Jak už je známo: počítač všeobecně našemu zdraví v ně-
kterých věcech neprospívá. Musím říct, že jsem z  něho 
ospalá a unavená a hlavně tím největším problémem pro 
mě bylo to, že mě z nich bolely a pálily oči. Začalo to asi 
někdy před začátkem února. Nejdříve to tak hrozné neby-
lo, ale pak se to hrozně zhoršilo. To už se na ten počítač 
člověk nemohl ani podívat. Z čeho to jiného mohlo být. Nic 
zvláštního se kolem mě nedělo, z čeho by mě to mohlo pá-
lit. Nejprve mě to nic nedělalo, ale asi po deseti minutách 
plného koukání do počítače to znovu začalo. Dříve jsem 
byla na notebooku, ale pak jsem přestoupila na pevný po-
čítač. Tak jsem tam ztlumila světlo a vymyslela jsem, že 
využiju kabelového mikrofonu a myši a malého příručního 
stolku. Stolek jsem nastavila šikmo od počítače a na něj 
přenesla vše potřebné – mikrofon, myš, učení a někdy na 
češtinu klávesnici, když jsme něco psali do chatu. Pak mi 
ještě táta pořídil brýle proti počítačovému záření. (On je 
má taky a docela mu pomáhají). A takhle jsem to pak dě-

lala. Pro mé oči to byla velká úleva. Ale musím říci, že to 
bylo celkem složité. Když bylo nejhůře, tak jsem si kápla 
do očí zvlhčující kapky. To se mi pak také ulevilo. Asi po 
měsíci a půl jsem musela přestoupit na notebook. Mé oči 
už byly celkem v pohodě, ale i tak jsem do toho zbytečně 
nekoukala. Oči se zlepšovaly a teď v dubnu jsou už celkem 
v normálu. Ale i tak když jsem na počítači dlouho, tak mě 
trochu pálí. Oči měly hold nějaké citlivé období. Asi že mně 
prokazovaly navenek to, co cítím. Jak už moc chci do ško-
ly a na počítači mě to nebaví, tak mě začaly bolet. To, co 
předvádí naše tělo, tak nám někdy ukazuje naše smysly. 
Každý něco vnímá jinak. Někdo by klidně zůstal stále trčet 
na zadku u počítače, ale já to rozhodně nechci. Jak jsem to 
nechtěla, tak tělo prokázalo ven to, co cítím. Mohlo to být 
jinak, já nevím. Ale i tak je počítač zářící obrazovka, která 
člověku vždycky trochu uškodí. 

Alena Kuřová, 5. třída 

LEDOVĚ OSTŘÍ 
Satirická komedie spíše pro starší 
ukazuje příběh dvou úspěšných kra-
sobruslařů, kteří se navzájem jakož-
to rivalové nemůžou snést. Bohužel 
kvůli porušení pravidel jsou oba dva 
diskvalifikování a dostanou zákaz 
nadále soutěžit. Nakonec se ukáže 
jediná možnost, jak se mohou vrátit, 
a to je soutěžit jako duo. Film vyniká 
skvělým humorem, a i když sedí spíše 
do zimních měsíců, jeho zhlédnutím 
nic nezkazíte. 

Rocky 
Náš krátký seznam zakončíme abso-
lutní klasikou se Silvestrem Stallo-
nem v hlavní roli, kterou viděl asi kaž-
dý. Rocky vypráví příběh amatérského 
boxera, který pochází z  chudých po-
měrů. Jednoho dne obdrží výzvu 
k zápasů se světovým mistrem boxu 
v těžké váze Apollo Creedovi. Ten po-
řádá zápas, ale jeho soupeř odmítne, 
a Apollo proto musí najít náhradníka, 
kterým se stane právě Rocky. Vidíme 
jeho intenzivní trénink jak fyzické, tak 
i psychické stránky a zdokonalování 
sebe sama jako bojovníka. A celý film 
končí boxerským zápasem. Film má 
zajímavý příběh, dobré zpracování a 
nezapomenutelnou hudbu. Snímek 
stojí za to vidět už proto, že je to pro-
stě klasika. 

KULTURA

13

Po hodně dlouhé době vám dnes doporučím nějaké filmy. Je tu červen a 
s ním se blíží i konec školního roku a léto. V létě pochopitelně trávíme 
hodně času venkovními hrami a akcí. Tak mě napadlo, že bychom si 
mohli doporučit nějaké filmy se sportovním zaměřením. Tady jsou tedy 
tři filmy o sportech, které rozhodně stojí za to. 

Jak reagovaly  MOJE OČI  na počítač

FILMOVÝ
ČERVEN

Připravil:
Blahoslav 
Adam Lapáček 
8.třída 
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drby
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1.dubna k nám nastoupil nový 

žák. Je trochu zvláštní, ale 

musíme být přece tolerantní ke 

všem  žákům!!

BEZE SLOV!
Pochází to vůbec
z naší školy?

Ve školním klubu se
v poslední době  často

a  hodně sportuje. Vidíte jak 
silně  se někteří sportovci 

potí!

Co je na obrázku?
a/ zarostlá hora Pradědb/ vědci objevili nový druh ježuryc/ nová masážní pomůckaHa, ha! Neuhodli jste!!! 

Všude samá
rouška!

Tolerantní 
musíme být
i k těmto  
žákům

V třídě X během distanční 
výuky psali žáci na pomyslnou 

tabuli. Stačilo kliknutí a text byl 
pryč. Po návratu do školy byli 
tak zhýčkáni, že přišli s ná-
vrhem, že by si chtěli ušetřit 
práci s mytím tabule houbou 
a chtěli by používat „KLIK“ 
na mazání. Vidíte, k čemu je 

užitečná doba covidová!

Dektura, barvy, voda, nůžky 
stačí k výrobě pizzy. Pak už 
stačí zapojit několik rukou 
a o létající pizzu je posta-
ráno. OUHA! OUHA!  Jen 

vás nesmí při této sportovní 
akci zpozorovat bystré oko 
učitelky. Průšvih je rychleji 

na talíři něž pizza!

Ve škole se usídlil zvláštní druh kazisvěta. 
Vyskytuje se hlavně na pánských záchodech. 
Občas dokonce čůrá na stěnu. Nedávno ale 

udělal šílenost, zničil tam odpadkový koš. Tak 
kdyby ho někdo viděl, dejte okamžitě vědět, 
nebo nám za chvilku zničí celou školu!!!Žák X je velice šikovný. Představte si, že si 

dokázal svým vlastním kolenem rozrazit své 
vlastní čelo. Měl štěstí, že sousedka je velice ši-
kovná švadlena a hlavu mu zašila. Než se ožení, 

po švech nebude ani vidu.

Žák X chtěl vyzkoušet, jaké to je neúčastnit se výuky. 
Mozek zrovna nebyl doma, a tak si zalezl do skříně 
a čekal a čekal. Nic se nedělo, tak si i schrupl. Vy-
rušilo ho až zvonění. Nechtějte vědět, jakou to mělo 
dohru. Na taková rozhodnutí je vždycky lepší počkat, 

až mozek bude doma!

Drobná potyčka dvou žáků X skončila nemilým překvapením. 
Nějak se to tak stalo, že se ulomila dvířka u skříňky.

Tak hoši – příště do arény!!!!

DRBY!

AŽ JÁ BUDU 
VELKÁ...

PARDON...
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jednou větou

Kabinet paní učitelky Novákové je bohatší
o několik nových pomůcek.

Druhou květnovou neděli jsme si připomněli
svátek matek.
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Jak to jde, využívá se výuka venku.

V jídelně přibyly nové
zásobníky na utěrky.

Okolo školy najdeme nové stany
pro venkovní učení.

Už můžeme zase normálně cvičit.

Hasiči opět přivezli další testy.

Chystá se sběr starého papíru.

Třeťák Šimon Jetmar vytvořil
z hlíny tohoto piráta

Jacka Sparrowa.
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

Rozhodčí Anetka R.: „Závod byl dobrej, všichni se snažili.Byla jsem u lovení rybiček.“

Rozhodčí Matěj R.: „S Honzíkem T. jsme se střídali u hodu a slalomu. Nejvíc hodil Michal Kovář ze 3. třídy, jediný se trefil do 
zadního kruhu. Všichni se alespoň trefili do předního velkého kruhu.“

„Nejlepší bylo skákání v žebříku (frekvenčním).“ Karolína Ř.
„Že jsme skákaly s Amálkou S. v pytlích.“ Laurinka S. 
„Skákání v žebříku. Já jsem byla dobrá ve slalomu a v hodu.“ Markétka L. 
„Užila jsem si skákací pytle, protože jsem padala, závodila jsem s Kačkou a s Jonášem a vyhrála jsem nad nimi.“ Šárka Ř.
„Mně se líbilo, jak jsme skákali trojskok.“ Amálka S. 
„Skákání snožmo. Skákal jsem s Vendou a prohrál jsem. Stejně jsem dostal něco na zub.“ David S.

Připravila Zdena Fikejzová (1. ŠD)

FOTO: ZDENA FIKEJZOVÁ
16

Paní vychovatelka Fikejzová na Den dětí připravila zábavné soutěže. 
Mohli jsme si zasoutěžit i my starší. Skákali jsme v pytlích, házeli 
jsme do kruhu, skákali jsme do dálky. Bylo to hodně zábavné. 

Zoe Čechalová, 3. třída

OSLAVA DĚTÍ

Jak se vám líbilo sportovní odpoledne na Den dětí v ŠD?

A co ještě děláme ve školní družině?
Kde a jak se rozdělávají 
ohně, by měl vědět každý 
správný táborník. Dozvěděli 
jsme se, jak je nebezpečné 
rozdělávat oheň u lesa 
a přímo v lese nebo u sto-
hů se slámou. V praxi jsme 
si vyzkoušeli pagodu 
a pyramidu. Pro jistotu 
jsme si zopakovali i důleži-
tá čísla hasičů, policistů
a zdravotníků (150, 158, 
155). Potřebné je znát 
i číslo celého záchranného 
systému. 

Například jsme vyráběli rozkvetlé

stromy z barevných papírů
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V Makově se pořádal dětský den. Probíhal 5. června od 13:30 hodin. Bylo 
tam osm stanovišť a na každém se plnil jeden úkol. Lezli jsme po horolezec-
ké stěně a ručkovali na síti nad námi. Stavěli jsme kostky podle vzoru, který 
je zakrytý. Hráli jsme piškvorky. Házeli jsme pytlíčky do terče a kroužky na 
terč. Běhali jsme slalom s vejcem na lžíci. Poznávali jsme, co bylo schované 
v pytlíčku. Trefovali jsme se míčem do branky a do terče. Nejlepší disciplí-
nou bylo modelování z samotvrdnoucí hmoty. Já jsem si vymodeloval per-
níčkového panáčka. Úkoly byly zábavné, ale jednoduché. Nejlepší byly ceny. 
V pytlíčku jsem dostal razítko, ořezko, puzzle a další drobnosti. 

Jakub Rejman, 3. třída

17

Naše paní učitelka slaví koncem května narozeniny. Roz-
hodli jsme se, že připravíme velkou oslavu. Několik dní 
předem jsme se začali domlouvat co a jak. Naším plánem 
bylo, že koupíme balónky, kterými ozdobíme třídu, konfe-
ty, které vystřelíme nad učitelkou, nějaké to občerstvení 
a šampáňo, nějaké dárečky, výzdoba tabule, puštění nej-
oblíbenější hudby naší paní učitelky a spousta dalších 
nápadů. Teď k samotné oslavě: v tomto okamžiku Alenka 
nádherně popisuje celý průběh oslavy, ale trochu vynecháme…. 
/redakčně kráceno/ Po oslavě jsme vyrazili na procházku 
na Višňáry. Cestou jsme se stavili u pramene a jezírka 
v Říkovicích. Celou cestu jsme propovídali. Jsem strašně 
ráda, že jsme se na všem domluvili, že se na všem po-
dílela celá třída. Vše nejlepší, paní učitelko! 

Alena Kuřová, 5.třída

U nás v  klubu byla Danča Kopecká 
na praxi. Protože bylo teplo, připra-
vila pro nás Vodní hrátky. Měli jsme 
si přinést plavky nebo náhradní triko. 
To kdyby se někdo namočil. Rozdě-
lili jsme se do dvou týmů. Vyšlo to 
na kluky a holky. V  první disciplíně 
jsme museli pomocí brček dopravit 
vodu z  jednoho kbelíku do druhého. 
Tuto soutěž vyhráli kluci. Pak jsme 
běhali v gumákách plných vody. Hráli 
piškvorky s kelímky plnými vody. Nej-
lepší disciplína byla, když jsme házeli 

míčky plné vody pomocí plachty druhé-
mu týmu. Ten to musel chytit. Celkově 
kluci vyhráli o jeden bod. Trošku mě to 
naštvalo. Odpoledne jsme si moc užili. 

Katy Čechalová, 3. třída

OSLAVY
DĚTSKÝ DEN  v Makově

PROMÁCHANÉ 
ODPOLEDNE

OSLAVA
naší paní učitelky Adamské
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ŘÍMANÉ v 6. třídě
Jednoho dne, a já byl u toho, se do naší 
školy pomocí stroje času podívalo něko-
lik Římanů. Dva konzulové, několik jejich 
otroků a dokonce tři BOHOVÉ!!!! A ne-
málo prostých lidí, ale zastavili se jenom 
na pár minut. Poté říkali, že je zde moc 
nových věcí. Trošku jsme jim rozuměli 
a trošku jsme je naučili česky. Tak jenom 
doufejme, že jsme právě nezničili minulost. 
Jo, a víte, že do této doby žádný Říman 
neřekl: „Děkuji“? Hádejte proč?

Sam V. Lapáček, 6. třída 

Ema a Alča: Jednoho dne jsme se rozhodly, že si vyrobíme 
svůj domácí test.

Ema: Nejprve jsme musely vymyslet, do čeho to budeme 
dávat, protože každý správný test má správnou lahvičku, 
šťourátko a tu tajemnou tekutinu, která vám odhalí, zda jste 
pozitivní či negativní.

Alča: Asi po půl hodině pátrání jsme zjistily, že se na to budou 
nejvíce hodit zkumavky a lahvičky od mikroskopu, který má 
Ema někde v pokojíku. Vytáhly jsme si uchošťour (kterým se 
budeme šťourat v nose), kapátko ( k té tekutině, co vyrobí-
me a kde si dáme vyšťouraný uchošťour a co pak nalijeme do 
testu), podlouhlou zkumavku ( kde bude ta tajuplná tekutina 
a kam se ponoří vyšťouraný uchošťour).

Ema: Dále jsme nachystaly malou lahvičku, kde byla tekutina, 
z které si natáhneme do kapátka tajuplnou tekutinu, otvírák 
od plechovky jsme použili na výrobu testu společně s papír-
kem a lihovým fixem.
Jak se vyrábí ta tajuplná tekutin? Vzaly jsme si dvě malé lah-
vičky, do jedné jsme si nalily francovku (alpu), přidáme bylin-
ky (meduňku, mátu) zamícháme a necháme 15 minut odleže 
a po odležení jí část nalijeme do druhé lahvičky, aby byla teku-
tina připravena k testování.

Alča: Následovala výroba testu. Ustřihly jsme si proužek pa-
píru a napsaly si lihovým fixem 1 nebo 2 čárky. Pak jsme to 
přeložily (aby tam ty čárky nebyly vidět) a strčily jsme to do 
otvíráku od plechovky. 

Ema: Když máte normální test, tak má zkumavka buďto 
plochý spodek, aby mohla stát a nebo když má spodek za-
kulacený, tak si ji dáváme do kostičky od lega. Jelikož naše 
zkumavka měla spodní část zakulacenou a neměly jsme po 
ruce žádnou lego kostičku, napadlo mě vzít drátek, vyrobit 
z něj stojánek a zatížit ho kamínky, aby nespadl.

Alča: Na stůl jsme si vyložily všechny potřeby: lahvičku 
s tekutinou, do stojánku jsme daly zkumavku, pak jsme vedle 
sebe vyrovnaly test, kapátko a uchošťour.
Přišla řada na otestování. Vzaly jsme si kapátko, kam 
jsme nasály tekutinu z malé lahvičky a poté jsme daly 
6 kapek do zkumavky. Vyšťouraly jsme se pětkrát v každé nos-
ní dírce a daly ji do zkumavky. Tam ležela 1 minutu. Uchošťour 
jsme tam vyždímaly a odložily. Tekutinu ze zkumavky jsme 
nasály do kapátka a daly 3 kapky do testu. Pomalu se to za-
čalo zabarvovat. 

Ema: Ano, byla tam naštěstí jedna čárka. Byly jsme zdravé. 
Každá z nás si to zkusila. Pak jsme vše vymyly, aby se mohli 
testovat další. A otestovaly jsme naše sestry, bráchu Vašíka 
a mého tátu (+ panenky).

Alča: Myslím, že bylo super si něco takového vyzkoušet.

Ema a Alča: Jóóó, byly jsme negativní a tím pádem zdravé.

Foto i text: Alena Kuřová, 5. tř. a Ema Dvořáková, 7. tř.

TESTOVÁNÍ

Ze života
školy

Domácí TESTY

18

Pravá antická hostina
pro vzácné návštěvníky

Tajuplný test na tajuplný virus
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Jednoho dne nám paní učitelka řekla, jestli bychom ne-
chtěli z hlíny vyrobit hasiče do soutěže. My jsme chtěli. 
Vzali jsme si hlínu, udělali z ní velkou cihlu a pak ještě 
menší. Obojí jsme vydlabali a slepili k sobě. Vymodelo-
vali jsme čerpadlo, helmy, koš, savice, hadice, rozdvoj-
ku a stříkačky a taky žebřík. Auto má šest pneumatik. 
Na střechu jsme přidělali vodní dělo a na přední sklo 
mříže, aby se nerozbilo. Taky jsme vyrobili značku auta. 
To naše je Mercedes. Auto jsme museli nechat pořád-
ně vyschnout a teprve pak přišlo do pece. Přišel čas na 
natření. Červení jsme byli skoro všude. Taťka nám uřízl 
prkno, na které jsme hasiče dali. Vyfotili jsme se s ním 
a poslali do soutěže.

Michal Kovář, 3. třída

I přes to, že se distanční výuka pro většinu lidí ( hlav-
ně žactva) nejevila úplně příznivě, já měl v určitých 
ohledech opačný názor. Ano, distanční výuka mi v ně-
čem vyhovovala. Dovolím si tedy jmenovat pár plu-
sů. Během distanční výuky jsem mohl vstávat klidně 
i o hodinu a půl později než vstávám během klasické 
školní docházky. Distanční výuka mě taky dost nauči-
la, jak si naplánovat a rozvrhnout čas. Zároveň jsem 
měl mnohem více času na věci, které mě baví. Ale sa-
mozřejmě tu bylo i spoustu mínusů oproti prezenční 
výuce. Tak například problémy s připojováním na ho-
diny. Zmatky v horách domácích úkolů. Též bylo dost 
deprimující sedět u počítače a celý den plnit zadání, 
zatímco venku bylo krásné počasí. Nejvíce ze všeho 
mi však chyběl třídní kolektiv. Tak nějak bych zjedno-
dušeně popsal své dojmy z distanční výuky. 

Blahoslav Adam Lapáček, 8. třída 

Ze života školy
Okolo kostela při kopání našli kosti. Zavolali policii. Naše třída šla okolo. Paní asi-
stentka poprosila policisty, zda by nám neukázali auto. Paní učitelka najednou zjis-
tila, že to je její synovec. Proto nám ukázali skoro všechno. Nejlepší byla pistole 
a houkačky. Neprůstřelnou vestu si vyzkoušela paní asistentka. Třeba Pepa si vyzkoušel 
helmu, která byla pěkně těžká. Také nám ukázal pásy pod auta, které by použili, kdyby 
někdo „zlobivej“ nechtěl zastavit, tak by mu tím píchli kola. Celé setkání bylo hooodně 
zajímavé. Pak už jsme pelášili na oběd. 

Šárka Nádvorníková, Anežka Dvořáková, 4. třída

Šli jsme se školou kolem kostela a já jsem uvi-
děl kost. Potom jsme všichni uviděli, že tam, jak 
nám paní učitelka říkala, kolem kostela byly hroby, 
tak jsme tam viděli tři hroby. Potom jsme šli se 
družinou na oběd a zase jsme šli kolem kostela. 
A ta kost tam už nebyla. Pozorovali jsme archeology, 
jak vyndávají kostru. Moc se mi to líbilo. Rozhodl 
jsem se, že se stanu archeologem, a se Zorinkou 
jsme pak odpoledne dělali také archeologické výzku-
my na nalezišti. Mám rukavice, lupu a rýček.

Václav Dvořák, 1. třída

ÚKLID BUNKRU
S  klubem se jdeme naobědvat a pak můžeme hned ven. 
Máme tam mezi tújemi bunkr. Z větví máme košťata a tak 
zametáme. Utrhneme tam větve, aby si někdo nevypíchnul 
oči, vytrháváme tam plevele. Pak jdeme do klubu. Druhý den 
opět jdeme na oběd a pak zase hurá do bunkru a uklízíme, 
protože to všechno nestihneme. Kluci mají bunkr vedle a ti 
také stále uklízejí. Prostě děláme jarní úklid.

Natálie Hudečková, 3. třída

POLICIE u kostela

CHCI BÝT ARCHEOLOG!

Jak jsme dělali HASIČE

MOJE DISTANČNÍ VÝUKA 
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V zimě jsme měli štěstí, že jsme mohli chodit do školy a taky vyrábět keramiku. Zapojili jsme se do soutěže. Vyrobili jsme si 
keramické kachle. Nejdříve jsme museli udělat placku. Z kuličky hlíny udělat lepidlo. Pak jsme pomocí nožíku vyřezali lístky 
a vymodelovali hmyz a kytky. Na hliněnou destičku jsme lepidlem z hlíny lepili kytky a broučky. Po zaschnutí jsme si vybírali 
glazury. Štětcem jsme kachel natřeli. Nakonec jsme to ve sklepě upekli v peci. A šup s tím na výstavu. Moc nás to baví.

Markéta a Matyáš Lněničkovi, 2. třída

DĚTI	Z	KLUBU
NAFOTILY	DALŠÍ
TAJUPLNÉ	FOTKY.	
POZNÁTE,	CO	TO	JE? 

1. Šiška, 2. popelnice, 3. kůra, 4. špalek, 5. houpačka , 6. prolézačka na hřišti

CO TO JE?
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JAK JSME VYRÁBĚLI KACHLE

1 2 3

4 5 6

Markéta, Anežka, Matyáš, Honza a Honza a Viky získali 
v celostátním kole soutěže „Život na zahradě“ krásné
2. místo. BLAHOPŘEJEME!


