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Vystoupení sboru 
 

 

Školní sbor pod vedením paní 

učitelky Kateřiny Skočilové a paní 

učitelky Hany Matouškové 

připravil pro návštěvníky 

překrásné vánoční vystoupení. 

Zazněly jak koledy, tak i zimní 

písně společně s básněmi o zimě. 

Sbor doprovázel nadaný 

mladý houslista Matyáš Handšuch. 

Moderování se ujaly žákyně 

ze třídy VIII. C, které celé 

odpoledne skvěle zvádly. 

Před Vánoci sbor navštívil 

Dům pro seniory sv. Jiří, kde potěšil 

místní obyvatele 

vánočními koledami.  

 
Redakce časopisu  
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Lyžařský kurz sedmých ročníků 
 

 

V pondělí ráno jsme se 

všichni sešli před autobusem, 

naložili jsme věci a vyjeli 

na dvouhodinovou cestu 

k penzionu Diana v Železné 

Rudě. Přijeli jsme, dali jsme si 

věci na pokoj a vyrazili na svah. 

Na začátek si nás učitelé rozřadili do týmů dle našich zkušeností. 

Jezdili jsme na kopci Nad Nádražím a na Belvederu. 

V půl dvanácté jsme se 

vrátili na penzion a šli 

na oběd. 

Po obědě následoval 

polední klid a ve dvě 

hodiny jsme se vrátili 

na svah, kde jsme byli až 

do konce provozní doby. 

Když jsme se vrátili 

na penzion, měli jsme do večeře volný program. 

Po večeři jsme měli až do večerky volno a o půl desáté jsme už 

všichni museli být v posteli.   
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Druhý den jsme se nasnídali a vyrazili na svah, kde jsme zůstali celý 

den. Ve středu jsme lyžovali jen dopoledne. Po poledním klidu jsme 

vyrazili do cukrárny Sněhurka. V cukrárně nás čekalo překvapení v podobě 

zmrzlinového poháru s ovocem. Poté jsme měli nějaký čas na to si 

objednat ještě něco dobrého. 

Vrátili jsme se na Dianu a měli 

jsme volný program. 

 Čtvrtek jsme strávili 

na svahu, kde jsme odpoledne 

měli postavený slalom. Po večeři 

se k nám dopravila policistka se 

psem a měli jsme přednášku o psovodství. Poté následovala diskotéka, 

kterou jsme si všichni moc užili.  

Nastal poslední den. Ještě dopoledne jsme si byli užít poslední 

lyžovačku. Po obědě jsme již měli 

dobaleno a mohli jsme vyrazit. 

Dali jsme si všechny věci do 

autobusu a opět jsme vyrazili na 

cestu zpět. 

Když jsme přijeli ke škole, 

rozloučili jsme se a spokojeně 

odešli domů. Na zážitky z lyžáku nikdy nezapomeneme. Všichni jsme si ho 

užili, jak nejvíce to šlo. 

Adéla Hájková, Eliška Peteříková (VII. B)  
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Družina 
 

 

V prosinci si děti ze školní družiny 

připravily pro rodiče a prarodiče na Den 

otevřených dveří divadelní představení 

nebo výtvarné dílny. 

 

Do školní družiny před Vánocemi 

zavítalo divadlo Orfeus, které zahrálo 

dětem Pohádku o Vánocích. Děti se do 

představení zapojily a pohádka navodila 

blížící se vánoční atmosféru. 

 

Ve školní družině proběhla v lednu zajímavá akce. Děti si ve třídních 

kolech vybraly svoje zástupce, kteří je budou reprezentovat na Přehlídce 

talentů.  
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V aule školy se 19. 1. sešla celá 

školní družina, aby podpořila všechny 

vystupující. Paní ředitelka nám zahájila 

slavnostně celou akci. Mohli jsme vidět 

spoustu zajímavých vystoupení. Děti 

zpívaly, tančily, recitovaly, hrály na 

hudební nástroje, předváděly scénky 

a diváci je odměňovali bohatým 

potleskem.  

 

V únoru 16. 2. jsme připravili 

pro žáky tradiční masopustní karneval. 

Každá třída si připravila svůj originální taneční nástup. Děti v originálních 

maskách s nadšením tančily a učily se zajímavé společné choreografie 

pod vedením paní vychovatelky Jitky Landergottové. Celý karneval se 

vydařil na jedničku. 

 

V březnu se začínáme připravovat 

na Velikonoce. Vyrábíme spoustu výrobků 

a dekorací. Stalo se již tradicí, že zveme 

v dopoledních hodinách děti z mateřských škol na velikonoční jarmark 

v prostorách školní družiny, který navazuje na školní jarmark. Tato akce 

proběhne 27. března.           

  

 

 

Martina Burešová – ŠD 
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1. třídy v knihovně 

V knihovně jako doma 

Během ledna všechny naše 1. třídy 

zavítaly do doubravecké knihovny. 

Účastnily se programu „V knihovně jako 

doma“. Žáci se v knihovně naučili 

orientovat, vysvětlili si rozdíl mezi 

knihovnou a knihkupectvím, také si 

osvojili základy manipulace s knihou. Celý program se odehrával 

pod taktovkou Doubravky, která dětem vše vysvětlila, a ony ji pozorně 

poslouchaly. Na závěr žáci mohli nahlédnout, prolistovat či si kousek 

přečíst ve vybraných dětských knihách a časopisech.  

 

Netopýří chmýří – autorské čtení 

 V březnu měli prvňáčci možnost se 

zúčastnit autorského čtení v místní 

knihovně. Tématem byla kniha Netopýří 

chmýří od Veroniky Komorousové.  

 Žáci se osobně seznámili 

s autorkou a ilustrátorkou dětské knihy, 

poslechli si zajímavou ukázku o malém netopýrovi. Dozvěděli se o tom, 

čím se takový netopýr živí. Následně si každý vyrobil svého malého 
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netopýra, který chytá chrousta. Také se žáci protáhli u tematické básničky 

a lovili „hmyzáky“ pro malé netopýrky, aby netrpěli hlady. 

 Knihovnu všichni opouštěli s úsměvem na tváři a s dotazem, 

kdy půjdou do knihovny příště.   
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Přespání ve škole 

Dne 13. 12. 2017 jsme spali ve škole. Probíhalo to tak, že jsme se 

sešli ve třídě 4. C. Odložili jsme si věci: spacák, deku, kartáček, pastu, 

pyžamo atd., vzali jsme si jízdenky na trolejbus č. 13 a jeli jsme na vánoční 

trhy.  

Kupovali jsme si tam různé dobroty, např. jablko v karamelu 

a trdelník. Potom jsme na náměstí poslouchali vánoční koledy. Dojedli 

jsme dobroty a vyrazili znovu do školy. Umyli jsme si ruce a dostali jsme 

večeři – tousty se šunkou a sýrem. Pak jsme šli do třídy a pustili jsme si 

na interaktivní tabuli film Harry Potter a kámen mudrců. Vyčistili jsme si 

zuby a po Harrym jsme šli spát. 

Měli jsme slíbenou noční bojovku, ale paní učitelka řekla, že nebude. 

Sliby se samozřejmě neporušují. Zhruba v 1:00 nás po jednom paní 

učitelka budila. Chodili jsme úplně sami po takových světýlkách. 

U tělocvičny na nás vybafla paní učitelka Bulánková. Lekli jsme se strašně 

moc. Pokračovali jsme do tělocvičny, tam jsme se podepsali na důkaz 

toho, že jsme noční bojovku zvládli.  

Ráno 14. 12. 2017 jsme se vzbudili cca v 6:30. Někteří rodiče napekli 

dobroty ke snídani. Najedli jsme se a vrátili jsme se do třídy. Pak probíhala 

výuka podle rozvrhu. 

Veronika Čermáková (IV. C) 
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Kultura na Dvaadvacítce 

Tajemný hrad v Karpatech 

V úterý po jarních prázdninách nás čekalo ve škole něco příjemného. 

Učili jsme se jen málo a pak jsme šli do Divadla Alfa.  

 Na programu bylo představení Tajemný hrad v Karpatech podle 

knižní předlohy francouzského spisovatele Julese Verna. Děj se mi moc 

líbil, byl zpestřen i řadou písniček. 

 A o čem vlastně tato verneovka vypráví? Příběh se odehrává 

v zapadlé karpatské vesničce, kam přijde hrabě Telek se svým sluhou 

Rockem. Chce zde pátrat po své dávné lásce, operní zpěvačce Stille. 

Za zmizení Stilly nejspíš může baron Gorc. Ten se skrývá na tajemném 

hradě nedaleko vesnice. Nakonec se všichni setkají v hradních útrobách. 

Díky baronovu dvorními vynálezci Orfanikovi hrozí, že hrad vyletí 

do povětří. To se také stane a pak přijde rozuzlení. Více ale již prozrazovat 

nebudu. 

 Z představení jsem byl nadšený, proto jsem se rozhodl přečíst si 

i Verneovu knižní předlohu. Už se těším, až zase se školou vyrazíme 

do Alfy. 

Pavel Jelínek (IV. A) 
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Divadelní hra ‚‚One Day in London‘‘ 

Tato akce se konala dne 7. 3. 2018 v divadle Peklo. Akce byla určená 

pro žáky 8. a 9. tříd, přišly sem dokonce i jiné školy. Divadlo bylo celé 

v angličtině 

Sraz jsme měli ráno v 7:55 u divadla, tudíž jsme museli dojet 

z domova. Na začátek divadla jsme čekali delší dobu, protože se čekalo 

na zbylé školy (nebo na to, až se připraví herci).  

Došli jsme a viděli jsme, že v pozadí byl obrázek, který měl 

představovat Londýn a před ním stál obrázek domu. Když dohrála hudba, 

přišel herec jménem Kryštof, který mluvil anglicky a následně zahrál 

scénku, jak se lidé v Londýně budí a co ráno dělají. Po skončení scény se 

nám představil a řekl, o co tu půjde. Bylo nám řečeno, že tu budou pauzy, 

ve kterých nás naučí angličtinu. Pauz bylo dohromady šest 

a v každé bylo něco jiného, jak pozdravit člověka, jak postupovat, když si 

chci něco koupit apod. Dá se to nazvat základy, které by měl umět každý, 

kdo se chce naučit anglicky.  

 A to pravé ořechové začalo ve chvíli, kdy Kryštof začal vybírat žáky 

z publika. Potřeboval alespoň 3 lidi, tak vybíral náhodné osoby. Na pódiu 

skončili tři kluci z VIII. C z naší školy.  

Za chvíli došla další postava na podium, teď to byla žena. Ta hrála 

více rolí, například policistu, starou paní nebo dělala rozhovor s mužem 

alias Kryštofem.  
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Aby toho nebylo málo, byla tu další hra, ve které Kryštof vybral další 

osobu. Nyní to byl kluk z jiné školy. Kryštof mu dal jméno Bob a Bob měl 

dělat zaměstnance ve StarBucks a jeho úkolem bylo udělat Kryštofovi 

kávu. Bob neuměl zdaleka hovořit anglicky, takže z toho nakonec byla 

velká sranda.  

Filip Reisinger (VIII. A) 
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Cesta do pravěku Plzeňského kraje 
 

Dne 15. prosince 2017 jsme 

navštívili Západočeské muzeum 

v Plzni. Když jsme přišli do muzea, 

odložili jsme si věci v šatně. 

Na začátku programu nás slečna 

seznámila s dobou kamennou 

a dalšími dobami pravěku. 

Poté nám rozdala pracovní listy a my jsme pracovali na úkolech, 

které byly na pracovním listu. 

Po vypracování listů a prohlédnutí expozicí se s námi slečna 

rozloučila a my jsme se opět přemístili do šatny, kde jsme si vzali oblečení 

a batohy.  

Muzeum se nám líbilo a jsme rádi, že jsme tam mohli jít. 

 

Lukáš Derner, Robin Lapka (VI. A) 
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Ať žije středověk 
 

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 naše třída VII. C navštívila Západočeské 

muzeum v Plzni. Program se týkal středověku. 

Na začátku nám lektorka řekla obecné informace o středověku 

a o životě v Plzni z tohoto historického období. Dále jsme dostali komiks 

ve formě pracovního listu, který jsme za pomoci výstavy měli dokončit. 

Expozici tvořily spousty zajímavých věcí, např. rekonstrukce starých 

domů a světnic, šaty, mince, učební pomůcky, mapy a jiné středověké 

nálezy z Plzeňska. 

 

 

Magdalena Kunešová, Zina Vítová, Martina Mocová (VII. C) 
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Společné foto s naším „bohem“ Lumírem 

Jitka Prokšová v Café Michelle 

Teenage Noc s literaturou 

„Kéž by měl můj cestovní pas 

razítka ze všech míst, která jsem 

navštívil prostřednictvím knih.“ Takto 

znělo motto úžasné, jedinečné 

a veselé Teenage NOCi s literaturou, 

jež proběhla 1. března 2018 díky 

22. základní škole a organizátorkám 

Kateřině Skočilové a Michaele Krumlové.  

7x 15 minut zábavy, 7 výjimečných míst, 7 osobností a 7 úryvků 

od zahraničních, i českých spisovatelů. Sedmička byla zkrátka šťastným 

číslem tohoto večera.  

Jako teritoria našim 

interpretům sloužil Dům 

pro seniory sv. Jiří,  kde 

umělec Tomáš Šolc 

předčítal napínavou 

Vraždu v Orient-expresu, 

galerie Thambos, ve které 

slammer Václav Šindelář, 

teda pardon, Anatol 

Svahilec, recitoval své verše nejen z knihy Emu mele maso. Jedním 

z dalších stanovišť byla naše 22. ZŠ se studenty Blanky Luňákové, herečky 
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Anatol Svahilec a jeho slam 

Úřad městského obvodu 4 ožil zážitky 

Ladislava Zibury  

Divadla Alfa. V budově Úřadu 

městského obvodu 4 

předčítali plzeňští zastupitelé 

zážitky cestovatele Ladislava 

Zibury. 

  V Café Michelle smutný 

příběh z knihy Hana dojal 

téměř každou duši, k čemuž 

pomohla plzeňská spisovatelka Jitka Prokšová. A na konec dvě zastavení 

v Obchodním domě Centrum Doubravka. V Divadle Pluto, jste mohli 

slyšet knihu Poslední Aristokratka v podání amatérských herců Aleše 

Klimeše a Leontýny Synáčové, která je rovněž žačkou naší Dvaadvacítky. 

V Obvodní knihovně Doubravka 

dojemně četl režisér Divadla 

J. K. Tyla, herec a dabér Lumír 

Olšovský příběh (Ne)obyčejného 

kluka.   

Mé osobní zážitky z této noci 

jsou úžasné. Během obcházení 

stanovišť s Majdou, Bárou, 

Zděňkem a Verčou jsem si užil 

spoustu legrace. Například když nás samotná organizátorka této akce 

omylem uvěznila  v galerii Thambos (i když na druhou stranu jsme aspoň 
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Čtení v Domě pro seniory sv. Jiří 

Leontýna Synáčová při předčítání 

Aristokratky  

nemohli utéct před humorem 

výše zmíněného Anatola 

Svahilce) nebo když jsme 

v knihovně zvedli nad hlavu 

transparent s nápisem „Lumír je 

bůh“. 

Z jednoho stanoviště 

do druhého jsme běhali jako 

o život, ačkoli času bylo dost. 

Nechtěli jsme zmeškat ani slovo. 

Aniž bychom museli překonat 

sedmero hor, lesů a řek, užili jsme 

si večer plný dobrodružství, 

adrenalinu a zábavy.  

Na 1001% ho chceme zažít 

znovu. 

 

 

Martin Jíša, 

Leontýna Synáčová, (VIII. C) 

 

 

Dvaadvacítka byla dalším stanovištěm, 

tentokrát jsme se zájmem sledovali mladé 

herce z Divadla Alfa 
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Sport 

Fandění na hokejovém zápase 

V úterý jsme jeli se třídou na hokejový zápas. Hráli tam Akademici 

Plzeň proti Brnu. Samozřejmě vyhráli Akademici Plzeň 6:1. 

Na stadionu bylo hodně dětí, které fandily. Na začátku utkání spadl 

plzeňský hráč na nos a na ledě byla krev.  

Zápas byl super! 

Kristýna Malá, Bára Bourová, Laura Slebodníková (VI. B) 

Vánoční turnaj ve fotografiích 

 
Vítězové – 1. stupeň: 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

1. a 2. ročník 

3. a 4. ročník 
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Vítězové – 2. stupeň:   

  

  

5. ročník 

 

 

 

 

6. ročník 

7. ročník 

8. ročník 
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Zábavná fyzika 
 

Dne 24. 1. jsme byli s paní učitelkou Nonfriedovou na akci „Zábavná 

fyzika“, která se konala na Gymnáziu Luďka Pika. Této akce se zúčastnily 

čtyři školy. 14. ZŠ, 22. ZŠ, ZŠ Chrást a ZŠ Dýšina. Z naší školy se zúčastnilo 

osm žáků z osmých a devátých třid. 

Každá škola si připravila pár pokusů. My jsme si připravili pár pokusů 

z optiky, např. postříbření začerněné lžičky, závodní dráhu se zrcadly, 

neviditelnou špejli, která zaujala nejvíce. 

Dýšina si připravila pokusy z hustoty. 

Chrást nám dal dvacet papírů, z nich jsme museli postavit co nejvyšší 

věž. 

14. ZŠ si připravila pokus na tření. 

Poté jsme se rozdělili do skupin a viděli jsme od učitelek GLP několik 

pokusů. Např. ukázku mikroskopu, pokus s autíčkem na měření 

vzdálenosti a nakonec nám připravili malou soutěž, kdo nejdříve nafoukne 

balónek pomocí flašky. 

Akce se nám líbila a květnu se těšíme zas. 

 

Jiří Zapletal, Marek Špác (VIII. A) 
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Jak se točí peníze 

Úkolem této výstavy bylo přiblížit nám svět financí. Bylo tam vše 

podrobně vysvětleno. Dostali jsme i knížku. 

Vše se odehrává v prostoru Depa 2015. Výstava je rozdělena 

na několik samostatných částí, pojmenovaných např. Obchod, Národní 

banka, Rozpočet, Luxus a další. 

V každé části jsme splnili různé úkoly, zaměřené na vydělávání 

a utrácení peněz. Dozvěděli jsme se zde, jak peníze vydělat a jak s nimi 

zacházet, v jakých hodnotách se u nás bankovky a mince vydávají a jak 

rozpoznat pravé peníze od těch falešných. Už také víme, že na papírových 

bankovkách jsou vyobrazené významné osobnosti naší historie, výstava 

pro nás byla velkým přínosem, protože nám ukázala, jak se zodpovědně 

chovat k penězům. 

Výstava „Jak se točí peníze“ se líbila celé naší třídě. Návštěvu této 

zajímavé výstavy vám všem velmi ráda doporučím. 

Tereza Prouzarová (V. A) 
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Sto let české státnosti 

 V lednu se u nás ve vestibulu školy objevila výstava, která byla 

vytvořena na počest stého výročí naší země. Výstava je rozdělena 

na několik menších oddělení, jako např. První republika, Protektorát 

a další. Můžeme zde nalézt dobové předměty, fotografie či příběhy našich 

pamětníků.  

Tato výstava byla tvořena za účelem zúčastnit se soutěže, do které se 

mohly dobrovolně přidat všechny základní školy v Česku a na Slovensku. 

Úkolem bylo udělat výstavu, v níž by byly zachyceny příběhy našich 

prarodičů či jiných příbuzných, kteří si pamatují nějakou zajímavou 

historku související s dějinami naší země.  

Úkolu se ujali hlavně žáci osmých a devátých tříd. Z pedagogů se 

na výstavě podíleli paní učitelky Alena Pospíšilíková, Jana Bidláková 

a pan učitel Josef Řičica, který se staral hlavně o vizuální část výstavy. 

Začali jsme pracovat už cca na konci října a výstavu jsme dokončili 

na konci ledna. Ze začátku jsme byli pomalejší, protože se vše muselo 

pečlivě naplánovat. Když jsem se ptal mých příbuzných, byli rádi a poskytli 

mi všechny potřebné materiály. Dokonce jsem se dozvěděl pár nových 

informací o mých předcích.  

Když se u nás ve škole byla podívat zástupkyně z Národního muzea 

(Národní muzeum tuto soutěž pořádá), byla nadšená, kolik jsme toho 

vytvořili a říkala, že máme určitě velkou šanci se umístit na nějakém 
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slušném místě. Naši práci si pečlivě nafotila a ptala se, jak se nám 

pracovalo. O pár týdnu později se dokonce objevila naše výstava 

v novinách Mladá fronta.  

Jsem rád, že jsem se mohl na této výstavě podílet. 

 

Adam Kopp (VIII. A) 

 

 

 

 

Autor článku: Jan Vitiger. Zdroj: MF Dnes, 8. 2. 2018. 
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Otestujte si své znalosti: 
 
1) Kdo byl 1. československý prezident? 

S) Antonín Novotný 

D) Tomáš Garrigue Masaryk 

T) Jan Amos Komenský 

2) Na koho byl spáchán nejznámější atentát v Praze roku 1942? 

L) Heinrich Himmler 

C) Rudolf Hess 

E) Reinhard Heydrich 

3) Která obec byla po atentátu (navazuje na otázku č. 2) srovnána se zemí? 

N) Lidice 

V) Zahořany 

M) Vejprnice 

4) Kde je a bylo sídlo prezidentů?  

P) Louny 

V) Lány 

U) Lhota 

5) Kdy se Československo stalo samostatným státem?  

      Í) 28. října 1918 

      É) 28. září 1908 

      Ý) 28. ledna 1917 

6) Jaký stát osvobodil Plzeň? 

Ř) Německo 

É) Sovětský Svaz 

T) Spojené státy americké 
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7) Který generál osvobodil Plzeň? 

A) Douglas MacArthur 

U) Dwight David Eisenhower 

Ě) George S. Patton 

8) Období tzv. Třetí republiky spadá do období:  

K) 1918—1945 

Z) 1945—1948 

T) 1948—1989 

9) Jaký den a rok začala tzv. Sametová revoluce?  

S) 17. listopadu 1989 

U) 18. ledna 1989 

M) 17. prosince 1989 

10) Který prezident nepatří do období  1918-1995? 

T) Václav Klaus 

P) Václav Havel 

Ť) Edvard Beneš 

11) Vládla v České republice prezidentka? 

R) Ano 

V) Ne 

12) Co znamená Pražské jaro?  

Á) Nic 

 Í) Politické uvolňování režimu 

Ý) Politické přitěžování režimu     Rostislav Černý (VIII. A) 

 

 
 
 
 
 

*Jaký svátek se slaví 8. května na počest ukončení 2. světové války? 

(tajenka) __  __  __     __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Pokud si s nějakou otázkou nevíš rady, můžeš navštívit naši výstavu 

ve vestibulu školy, tam najdeš odpovědi na některé z otázek. 
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Recitační soutěž 
 

24. ledna 2018 se konalo školní kolo recitační soutěže. Na 1. stupni 

se recitace zúčastnilo 32 soutěžících žáků z 2.–5. ročníku. 

Porotu tvořily paní učitelky: V. Valentová, L. Hornová, E. Lauberová, 

E. Přibylová. 

Všichni žáci se moc snažili a přestávky si mohli zpříjemnit zazpíváním 

písničky s paní učitelkou  Lauberovou za doprovodu kytary. 

V informačním centru se sešlo 16 žáků z 6. –9. tříd a v porotě zasedly 

paní učitelky K. Skočilová, V. Turečková a Z. Radová.  

Celou soutěž provázela příjemná atmosféra. Někdo se smál, někdo se 

chytal za hlavu a někdo začínal natřikrát, ale všichni se snažili a přednesli 

své básně a prózy nejlépe, jak uměli.  

Mgr. Eva 

Přibylová 

Magdalena 

Kalná (VIII. C) 
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Výsledky soutěže:  

I. kategorie 

1. František Lukeš (II. B) 

2. Václav Klasna (II. C) 

3. Vanesa Mertová (II. C), Sára Florianová (III. B) 

II. kategorie 

1. Aisha Alwail (V. B) 

2. Eliška Hlaváčová (V. A) 

3. Marie Jindrová (IV. B), Magdalena Krčálová (V. C) 

III. kategorie 

1. Sára Egermaierová (VI. C) 

2. Kristýna Kalčíková (VI. C) 

3. Jakub Krommer (VI. A) 

IV. kategorie  

 1. Klára Šampalíková (VIII. B) 

2. Magdalena Kalná 

(VIII. C)  

3. Petra Haschová 

(IX. A)  

 

Všem recitátorům 

moc děkujeme.  

Kateřina Skočilová, 

Eva Přibylová  
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Kopice 
 

Kopice je tvor podobný opici, akorát s kopačkami a dresem. 

Je vysoká 120 cm. Váží 25 kg. Má velké oči.  

Umí hrát fotbal. Živí se fotbalovými míči. Pije jen z kopačky. Běhá 

70 km/h. Kopice je úplně tupá. Umí jenom dýchat, jíst a hrát fotbal. Bydlí 

v domech, které vypadají jako fotbalové míče. Kopice používají jen 

jednoduchý nástroj – rukavice na fotbal.  

 

  

Lukáš Urbánek (IV. C) 
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Kalendář akcí 
 

  16. březen – Studijně-poznávací zájezd do Drážďan 

  17. březen – 11. školní ples (Sokolovna Újezd, 20:00 hod.) 

  23. březen – Okresní a krajská soutěž o nejlepší pohybovou skladbu 

 26. březen – Velikonoční tvoření s rodiči (1. A, 15:30–16:30 hod.) 

  27. březen – Velikonoční jarmark (1. patro v pavilonu 1. stupně,  

15:00–17:00 hod.) 

  28. březen – Slovenský den (projektový den, 6. ročník) 

  29. březen – Velikonoční prázdniny 

  30. březen – Velký pátek 

  2. duben – Velikonoční pondělí 

  5. duben – Zápis dětí do 1. ročníku (13:00–17:00 hod.) 

  16.–20. duben – Škola v přírodě Nové Hutě (3. ročník) 

  30. duben – Ředitelské volno 

  30. duben – 4. květen – Turistický kurz (5. ročník) 

  1. květen – Svátek práce 

  8. květen – Den vítězství 

  13.–18. květen – Poznávací zájezd do Anglie (8. a 9. ročník) 

  17. květen – Schůzka s rodiči 

  29. květen – Společným během k vyšší kondici 

(1. stupeň, 15:30–17:00) 

  30. –31. květen – Fotografování tříd 

  1. červen – Sportovní den (1. stupeň) 

  5. červen – Sportovní den (2. stupeň) 

  11. – 14. červen – Vodácký kurz (9. ročník) 

  18. – 21. červen – Cyklistický kurz (8. ročník) 

  26. červen – Den zdraví (8. ročník) 

  29. červen – Vydávání vysvědčení 
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TEL.: 378 028 731 
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