
 

   

     3. číslo  / 2017                                                                     březen  2017 

Lidé mívají různé sny. Touží po krásném domě, 

pohodlném bydlení, přepychu, dobrém zaměstnání. 

V dětských hlavičkách probíhají úplně jiné představy.   

Děti sní o pejskovi nebo jiném mazlíčkovi, o hračce, 

kterou zatím nemají, o víkendu s mnoha dětmi, přejí si 

chápavé rodiče, svůj dětský pokoj nebo pěkné známky. 

Velmi často chtějí, aby už měly další narozeniny, aby už 

brzy byly Vánoce nebo aby už byly prázdniny. 

V únoru se jim mnoho takových přání nesplnilo, ale 

zato mohly úspěšně vykročit do nového pololetí, mohly 

pozorovat pokračující práce na své škole, hrát si se 

svými kamarády ve školní družině a dovědět se ve 

vyučování spoustu nových informací. 

Co se jim povedlo nebo nepovedlo se zčásti dozvíte 

v tomto čísle, které se ohlíží na únorové dny pyšelat. 

Ale co je jisté? Že se jim vydařilo únorové počasí. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Co se asi honí hlavou strůjci počasí, když připraví pro lednovými 

teplotami promrzlé lidi jarní idylku.  

Ať je to jak chce, oteplení využili pracovníci, kteří rekonstruují starou 

budovu školy, a přistavěli zanedlouho další patro.  

Další práce nebude zřejmě tak viditelná pro vnější pozorovatele, 

ale kdo ví? Necháme se překvapit.  

 

 



 

 

 

 

 

Jan  Hruška 

 

 

 

 

 

Barbora Marešová 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Pavel 

Grundza 

 

 

 

 

                     Natálie 

                   Hůlková 

        Tomáš KÖhler            Jan Kopecký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Slovo profil je mnohoznačné. Pochází z  italského slova profilo, což znamená obrys. 

     Pokud zapátráme ve slovnících, dovíme se o něm ještě něco navíc. Můžeme jím 

označovat tvar příčného obrysu předmětu, pak se jedná o různé druhy – geologický, 

což je svislý řez zemským povrchem, pedologický je řez půdou aj. Přeneseně se také 

používá při popisu lidské povahy či charakteru, pak mluvíme o politickém, 

náboženském nebo třeba morálním profilu. Ale také při vylíčení osobnosti se setkáme 

v literatuře s jejím profilem. 

     Žáci třetí třídy se věnovali profilu, co by pohledu ze strany. Jejich úkolem bylo bez 

náčrtu vystřihnout hlavu spolužáka z profilu. Pak si vyzkoušeli, jestli se bude výrazněji 

lišit jejich kresba.  

     Jak si myslíte, že to dopadlo? 



     Aneta Táborská  

 

 

 

 

Laura Řeháková 

Marek Troníček  

 

 

 

                František 

                   Filipský 

 

 

 

 

                         Dora  

                 Zajíčková 

Naty         Barešová 

Marek Matějka 

              Ivan Brožík 

 

 

 

 

 

Lukáš Láska 

 

 

 

 

Barbora 

Pánová 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     Postava, to je jednoduše vzhled od hlavy až k patě. Pokud se nejedná o postavu 

literární, o kterou se ve výtvarné výchově nejednalo. Nejprve si děti postavu 

nakreslily a potom ji zpracovaly jako koláž. 

Natálko Barešová, 

musí všichni vědět, 

že jsem zamilovaná? 

Kristýna má zvláštní 

smysl pro krásu… 
Díky Ivanovi vypadám 

jako frajer. A až mi přišijí 

rukáv, to budete koukat! 

Carlo si myslí, že umí 

kombinovat části 

oblečení a materiál 

jako  jeho máma.  

To nevím, ale jsem 

spokojený. 
Honzík Hruška mě 

chce přesvědčit, že  

v tom oblečení 

nevypadám tlustý, 

ale mně se to nezdá. 

Hele, nestěžuj si! Štěpán 

mi zase tvrdil, že je 

moderní, když má každá 

nohavice jinou délku. 

Pánové, co 

mám  

říkat já? 

Podívejte se, 

do čeho mě 

oblékl Lukáš 

a sám si 

chodí ve 

značkovém. 

Jestli mi Tomáš 

vypere kahoty, budu 

zase vypadat ksvětu. 



 

 

Natálka Hůlková 

říká, že jsem 

jako modelka. 

Barunka 

Pánová říká, 

že jsem! 

Holky, koukejte! Ty dvě neví, co by na 

sebe natáhly. Magda mě odbyla sukní. 
Ale mně se to líbí. 

Laura se nijak 

neprojevila. 

Aneta mi tvrdí,  

že nejlépe je ve 

sportovním. 

To my kluci  jsme vděčnější. Kdyby mi 

Honza Kopecký dopřál vlasy a boty, 

tak jsem úplně v pohodě. 

František mi slíbil boty, tak 

snad je přinese. Jinak mám na 

sobě víc vrstev, než on v  -20°C.  

Já si na Kryštofa nemůžu stěžovat, 

myslím, že už dávno se tak nesnažil. 

Nevíte, z kterého kroje je ten 

klobouk? 

Matoušovi vůbec nedošlo, že 

bych chtěl stejné oblečení, 

jako má on. 



 

 

 

      tvrdí paní učitelka Rezková. A je to vidět. Žáčci druháčci se byli začátkem 

února rozloučit se sněhem. V té době o tom sice ještě nevěděli, ale teď už je to 

skoro jisté. Proč skoro? Protože je sice velmi teplý březen, jenže i v dubnu může 

ještě sněžit. V danou dobu však sněhová pokrývka ustupovala a děti z těžkého 

mokrého sněhu tvořily stavby, třeba pro svoje miláčky. 

Někteří dali přednost zdolávání stezek mezi blátivými skvrnami. Většinou se to 

podařilo a pak následoval zasloužený dojezd po celozasněžené louce. 

No a někteří jen tak lelkovali. 



 

     Opatrnosti nikdy nezbývá, a proto si třeťáci poslechli důležité rady a informace z úst 

preventistky Městské policie Benešov, která s nimi mluvila o bezpečném chování na 

veřejnosti. Preventivní program připravila Policie České Republiky  

a jeho první lekcí provedla žáky ve čtvrtek 23.února 2017 Andrea Koubová. 

      Paní Andrea seznámila žáky s pravidlem 3 N , 

které mají dodržovat při setkání s neznámým 

člověkem: 

1. Nemluvíme – mohlo by se jednat o pedofila 

2. Nebereme – drogy, omamné látky, pochutiny  

    – ovlivňování – příprava na bolest, týrání 

3. Nechodíme – příklady, modelové ukázky  

 

    Někdy se po ublížení stává, že se postižený 

musí léčit celý život u psychiatra. 

Důvody, kdy je třeba volat pomoc na známých 

číslech: 

-   pokud se jedná o ohrožení  

    života 

-   jestliže jsem svědkem dopravní 

    nehody 

-   přivážném znečištění životního prostředí,   

    únik chemikálií apod. 

Jak se zachovat, když má dítě strach: 

- jít do obchodu, do úřadu, mezi lidi,  

- žádost o pomoc mobilem -  známým, rodině,   

  nežádat o pomoc samostatné lidi na ulici,  

  protože je není možno dohledat při únosu  

  nebo ublížení dítěti. 

Pamatujete si všechna pravidla a zásady, jak se 

chovat při setkání s neznámým člověkem? 

Při zaváhání začněte číst znovu tuto stránku. 

Preventistka Městské policie Benešov 

diskutovala s žáky o dané problematice. 

A paní asistentka Hanka zatím dělala 

podrobné poznámky pro Školníček. 

 



 

     Dne 24. února se konala tradiční recitační soutěž Pyšelská 
kytička. Žáci 1. tříd měli samostatnou kategorii a všichni předvedli 
skvělý výkon. I přes obrovskou trému ani jeden prvňáček 
nezapomněl text své básně a mnozí ji dokázali krásně 
odrecitovat. Úplně první vystoupila Veronika Lehečková z 1. A  s 
básní Černá vrána od Jana Čarka. Svým výkonem nastavila 
laťku tak vysoko, že už ji nikdo z prvňáčků nedokázal porazit. Za 
svůj výkon si zasloužila krásný bílý dort s růžovými srdíčky. 
Protože letošní prvňáci jsou opravdu šikovní, měla porota těžké 
rozhodování, proto 2. a 3. místo obsadili vždy dva soutěžící. Na 
druhém místě se umístil Alex Rohlík, jenž recitoval báseň Užovka 
od Jiřího Žáčka a Martina Jirešová s básní Lék pro mlsného 
mravence od Ludvíka Středy. Pomyslnou bronzovou medaili 
obdrželi žáci David Matoušek s básní Slon a Nikola Zelmanová s 
básní Událost. 
 
     Touto cestou bych chtěla poděkovat dětem, ale i rodičům za 
vzornou přípravu na recitační soutěž.  
     Doufám, že příští ročník bude minimálně stejně tak vydařený 
jako letošní.  

                                                za  1.třídy  Dominika Chalušová     

  

 



 

    V kategorii 2. a 3. tříd excelovala Dora Zajíčková ze třetí třídy. Za ní 

se umístila Ela Walderová a na třetím místě Johana Olmrová, Daniel 

Daněk a František Filipský. 

Rozdíl mezi jejich loňskými a letošními výkony byl opravdu znatelný. 

Nejlepší zážitky měli posluchači z těch přednesů, kterých si užívali sami 

přednášející.  

   A to už jsou vítězní recitátoři. 

 

     Velikým překvapením bylo 

vystoupení Viktora Maťhy ze 4.B. 

Proto se porota rozhodla udělit 

mu zvláštní ocenění. Třeba se 

Viktor pokusí a v příštím ročníku 

vystoupí znovu se svými spo-

lužáky. Za velikou snahu je třeba 

vyzvednout práci asistentky Věry 

Takátsové, která s Viktorem pra-

cuje, paní učitelky Ilony Vacu-

líkové a také rodičů.  



  

     V boji o první místa  mezi žáky čtvrtých a pátých tříd zvítězil 

Jakub Havlíček, jeho spolužák Adam Šintal získal místo druhé  

a čtvrťáci zabrali třetí místo hned tři. Viktorie Dvorská, Matyáš 

Vaňha a Jiří Vilímovský. Nebýt Viktorky, zabrali by v tomto případě 

všechna místa chlapci. 

Všem soutěžícím děkujeme za  

skvělý zážitek. Bylo se na co koukat!  

     V poslední kategorii není o nic snazší zvítězit, i když soutěžících 

je mnohem méně. Přednes je vyzrálejší a soutěžící zběhlejší. Proto 

nemají šanci ti, které svazuje tréma. Bravurně se předvedla tato 

děvčata, která nedala šanci zúčastněným hochům. 

1. místo - Kateřina Černá 

2. místo - Nela Kocourková 

3. místo - Anna Tomková  

 

 

 



 

 

 Práce třeťáků 
 

 Třeťáci jsou třída zlobidel. Ale pokud jde o práci, když se pro něco 

nadchnou, jde jim téměř všechno pěkně od ruky.  

   

     

           

 

C.Cremonini T.Kohler 
B.Pánová 

Přečetli si pohádku o Pejskovi a kočičce a pak vznikly tyto obrázky.  

   

     

           

 

V prvouce se děti učily o své obci. Vrcholem měla být maketa pyšelského 

náměstí. To se ovšem nepodařilo, po několika týdnech kolektivního úsilí se 

podařilo dokončit jen pár stavení. výsledek neodpovídal vykonané práci, snad se 

jim příště podaří dosáhnout lepšího výsledku.  

   

     

 

 

Ilustrace k úryvku z knihy Marky 

Mikové Zavátá vánočka.  

   

     

 



 

 

 

Úkolem žáků bylo nakreslit, co je napadne při vyslovení pojmů : přátelství, rodina, škola, 

noc, zdraví, hra. Na ukázce jsou práce Magdalény Medřické a Barbory Slabyhoudové. 

 

V matematice, respektive v geometrii, si žáci osvojují poznatky o rovnoramenných, 

pravoúhlých a obecných trojúhelnících na geodeskách. Moc je to baví. 

 

To všechno dělá rád třeba František. Když zůstal nemocný doma, jeho sousedka 

Dorka to špatně nesla, tak si pořídila alespoň nějakou náhražku. 

 

Nejprve lomcovalo třídou vzrušení, ale 

když všichni pochopili, že na ně František 

není zvědavý, normálně pracovali dál. 

 



 Ve výtvarné výchově si zase vyzkoušeli módní návrhářství. Pro koho jiného by to mělo 

větší smysl, než pro jejich domácí mazlíčky. A kdo je nemá, mohl si vybrat oblíbené 

zvířátko a nějaký ten oděv pro něj vymyslet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Marek Matějka 

 

 

 

 

 

 

           Ivan Brožík 

 

 

 

 

 

 

                         Aneta Táborská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Lukáš Láska 

 

 

 

 

 

 

 

Natálie Hůlková 

 

 

 

 

 

 

 

           Natálie Barešová 

 

 

 

 

 

 

                                            Barbora Pánová 

 

 

 

 

 

 

 

          Carlo Cremonini 

Necháte se inspirovat při obnově vašeho šatníku?  



Karneval 

aneb maso pryč 

Masopust neboli 

karnevalové období bylo  

v minulosti období od Tří 

králů do Popeleční středy. 

Popeleční středou začíná 

postní období před 

Velikonocemi. Maškarní 

zábava, která probíhala 

zpravidla na masopustní 

úterý, tedy v úterý před 

Popeleční středou, byla 

vyvrcholením masopustu. 

Název karneval je 

synonymem masopustu  

(z italského carnevale, 

vlastně "maso pryč"). 

Dnes se jako masopust 

(nebo karneval) označuje 

zejména toto masopustní 

veselí (nářečně masopust, 

šibřinky, fašank, ostatky 

aj.). 

- pro Školníček vybráno  

z Wikipedie – 

Několik žáků z 2.A se 

takového veselí zúčastnilo 

a o své zážitky se podělilo 

s ostatními, kteří se na 

karneval nedostavili. 

                               Nela Kadeřábková 

Adam Hruška 

David 

Matěj 

Zamrazilová E. 

 

 

 

          Provazníková M. 

Kliment Štěpán 

 

 

 

 

                                     Karlová S. 

 

 

 

 

                      Perman M. 

 

 

 

 

Sitná Rozárka 

 

 

 

 

                                Knížek David 

 

 

 

K 

                                       Olmrová  

                                          Johana 

Cartiová Kateřina 

Sitná Amálka 

                           Severa Vojtěch 

 



     Paní učitelka a zároveň vychovatelka ve školní družině se v únoru zase 

vyřádila na výzdobě školy. Někeré práce byly spoludílem žáků, které učí 

na druhém stupni, jiné tvořila s dětmi v družině. 

     Výzdoba přízemí.  

     Výzdoba prvního patra  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

   Všichni se k přáníčku nevešly, tak   

 aspoň nezlobili a kamarádům radili. 

 

 Děti se dověděly, že pan 

školník slaví další životní 

jubileum. Chtěly mu 

udělat radost a určitě se 

jim to povedlo. 

 

  


