
 

Plánovaná sběrová akce v březnu nepřinesla 

očekávané výsledky. Papír sotva pokryl dno 

přistaveného kontejneru a hliníková mánie měla za 

následek několikatýdenní třídění, protože žádná 

sběrna nepřebere tenkostěnný hliník s papírovými 

cenovkami nebo štítky označující druh výrobku. Proto 

se rozhodlo, že se v příštích letech upustí od sběru 

papíru a hliníku. Nadále však bude pokračovat sběr 

vysloužilých elektrospotřebičů a baterií, který se 

výborně osvědčil a děti i rodiče běžně odevzdávají 

nepotřebné elektro do školy.   

Pěkně pokročila stavba školy a žáci vzpružení  

a zocelení po jarních prázdninách změřili svůj 

potenciál v soutěži Matematický klokan, v soutěži 

pořádané hasiči, také proběhl ve čtvrtých třídách 

preventivní program „Doprava a dopravní předpisy“  

a druháci s třeťáky zahájili další plavecký výcvik.  
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“Další práce nebude zřejmě tak viditelná pro vnější 

pozorovatele, ale kdo ví? Necháme se překvapit.“ – 

to jsou slova z minulého čísla Školníčku a platila 

možná při pořízení této fotky 2. března. 

 

 
Ale v posledním březnovém týdnu 

vypadalo všechno jinak. Nově 

postavená část budovy se zahalila 

do bílého kabátku, aby všem uvnitř 

bylo stejné teplo jako jí je teď. 



Vlevo na snímcích je vidět postupné zateplování 

fasády a vpravo je pohled na vnitřní „vybavení“ 

školy. Tak vidíte, ještě pár drobných úprav a je to! 



Rozárka Sitná, 2.tř. 

Vít Luňáček, 2.tř. 

 

 

 

 

 

 

                                    Nela  Kadeřábková, 2.tř. 

David Knížek, 2.tř. 

 

 

 

 

 

 

 Sára Karlová, 2.tř. 

 

 

 

 

 

Amálka Sitná, 2.tř. 

 

 

 

 

 

 

     To snad ani není možné. Další kolo hasičské soutěže a zase nové nápady! 

Možná ještě lépe než výtvarná část dopadla ta literární. Žáci 4.B vzali toto téma 

do svých rukou a už se linuly literární klenoty. 

     Stejný názor měla i porota,  která posuzovala žákovské práce.   Vítězné práce  

se do školníčku nedostaly, což  je vlastně dobře.  Nebudou  ovlivňovat  ty,  kteří  

se budou snažit upoutat svými výtvory i příště. 



Barbora Marešová, 3.tř. 

                                                                  Barbora  

                                             Slabyhoudová, 3.tř. 

Aneta Táborská, 3.tř. 

                                                  Jan Hruška, 3.ř. 

                                                      Vojta Severa  

                                                                      2.tř. 

 

 

 

 

 

 

                                       Ela Zamrazilová, 2.tř. 
                                      Johana Olmrová, 2.tř. 

 

  

 

 



Carlo Cremonini, 3.tř.  

 

 

 

 

 

                                        

                                               Barbora Pánová, 3.tř. 

Karel Hruška, 3.tř. Ivan Brožík, 3.tř. 

                                                        Jan Kopecký, 3.tř.  

 

 

 

 

                                 

                                              Natálie Hůlková, 3.tř. 

Kryštof Šebek, 3.tř.                                                                Štěpán  

                                                            Konečný 

                                                                    3.tř. 

 



                                      Barbora Pánová 3.tř. 
Denis Matisko, 3.tř. 

 Dorka Zajíčková, 3.tř. 

                                                              Lukáš Láska, 3.tř. 

  

 

                                                                    Marek 

                                                                 Matějka 

                                                                         3.tř. 

  

 

 

 

 

 

  

                                          Marek Matějka, 3.tř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Následují žákovské práce 4.třídy.  Jejich pojetí je vskutku zajímavé. Děti 

musely hodně zamýšlet, aby vytvořily tyto poutavé příběhy.  Možná je některý 

inspirovaný skutečnou událostí, ale naštěstí mají všechny šťastný konec, tak ať 

je to jakkoliv, všichni vyvázli se zdravou kůží.   

     Ale pro jistotu se stejně vhodné připravovat na situaci, že by někde hořelo, a 

nezůstat v případě nějakého neštěstí na obtíž, ale umět pomoci někomu, kdo 

to potřebuje. 

 



 

 

SESTŘIČKA A POŽÁR! 

Kateřina Vaňhová 

     Jsem doma. Náš dům je velký, protože je nás tam pět, malá sestřička Sára, já Kateřina, máma, 

táta a můj starší bratr Filip. 

     Jednoho dne v sobotu šla máma s tátou na ples. Filip spal u kamaráda a mě rodiče poprosili, 

abych pohlídala Sáru. Jelikož neumím říct ne, tak jsem souhlasila. Prostě budu u ní v noci spát! 

     Bylo asi sedm hodin večer a sestra byla pořád vzhůru, nevadilo mi to, četla jsem jí zábavnou 

knížku. Ale v osm hodin začalo něco hrozně kouřit. Šlo to od topení. Začala jsem se bát, ale hrklo 

ve mně teprve tehdy, když jsem zahlédla plameny. Vyběhla jsem z domu po dlouhých schodech. A 

zapomněla jsem na Sáru. Hrozně moc mi to bylo líto. A nemohla jsem ji tam nechat. Vyběhla jsem 

zase rychle nahoru. V duchu jsem se bála a říkala jsem si, jak jsem na Sárinku mohla zapomenout.     

     V pokoji, kde jsme byly se sestřičkou, bylo nejvíc ohně a kouře. Špatně se mi dýchalo. Vtom 

jsem zahlédla Sáru. Vzala jsem ji a zahlédla jsem i telefon. A telefon nebylo to poslední, co jsem 

zahlédla, také jsem s sebou vzala kyblík vody. Přemýšlela jsem, jestli mám zavolat hasiče nebo 

mamku anebo snad hasit kyblíkem vody? Nakonec jsem zavolala hasiče. Jenom tak pro informaci, 

mají číslo 150. 

     Se Sárou jsme čekaly venku. A vtom přijeli hasiči. Zavolala jsem i mamce, přijeli a hrozně moc 

nás objímala a litovala, samozřejmě taťka taky. Ale zpátky k hasičům – jsou silní a hlavně stateční. 

Všechen požár uhasili. Pořád jsem byla vyděšená a docela jsem chtěla vidět i Filipa. Vtom jsem 

ucítila bolest v noze, svalová křeč! Upadla jsem na zem, jeden hodný hasič mi nohu pomáhal 

rozcvičit. Postavila jsem se a zároveň jsem se probudila. Byl to hrozný sen, že ano? Na hasiče budu 

myslet celý život. 

     A pamatujte si: hasiči obětují i život, aby zachránili člověka, lidi. Vždy, když vidíš požár, zavolej 

hasiče. Jen zadej na telefonu 150! A to je vše. 

 

 

HASIČSKÝ PŘÍBĚH 

Jiří Vilímovský 

     Skončila škola a jdu domů, vtom ucítím kouř a vidím plameny ohně v domě sousedů. Sousedka 

vykřikla z okna: „Zavolejte hasiče!“ Rychle jsem vytáhl telefon a zavolal jsem hasiče. Už slyším 

hasičské sirény a volám na sousedku: „Vydržte, hasiči už jedou!“ Hasiči hned vyskočili z auta a 

vytáhli žebřík. Jeden z hasičů vylezl na žebřík a vzal do náruče naši sousedku a slezl dolů. Sousedka 

byla chvíli v šoku a pak vykřikla: „Kde je můj syn?“ Hasič rychle běžel do domu! Pořádně prohledal 

všechny pokoje a nakonec ho našel. Vzal ho a rychle utíkal z domu. Vtom se dveře zavřely. Všude 

oheň, hasič si v duchu řekl: „A teď je konec!“ Klekl si do rohu a pak… jsem odložil knížku, zhasnul 

lampičku a šel spát. 

 



  

VYPROŠŤOVÁNÍ Z PANELOVÉHO BYTU 

Vojtěch Zídka 

     Jsem hasič a spím na stanici, když vtom zazvoní poplach a já se probudím, vidím na 

monitoru, že je poplach v ulici Lipová 348, křiknuna ostatní JEDEME!!!   a startujeme, 

nejdříve zkontrolovat vybavení… všechno máme jedeme a je to tu – ulice Lipová, teď už 

jenom najít dům 348    345 ne    346 ne!!!   347  neee!! á, tady to je   348   jdu do domu, 

je zamčeno, to dá rozum, když je osm večer, použiji sekeru a rozbiji dveře, vůbec nevím, 

kam mám jít a vtom na mě křikne šéf z vysílačky, 5. patro, pokoj 6B, jdu tam, zase 

zamčeno, á sekera – prásk!! jsem tu, vidím, jak hoří plotna, rychle, zakřičím – JE TU 

NĚKDO??   z koupelny se ozve já!!!   a v koutě vany je žena, řeknu všem, aby sem šli 

uhasit požár a já s ženou v náručí vyjdu ven a všechno je v pořádku požár uhašen, žena 

zachráněna a já si zase konečně můžu dát šlofíka. 

 

 

POŽÁR VE STÁJÍCH 

Lenka Peřinková 

     Když jsem vodila koně z výběhu, tak jsem věděla, že to bude neobyčejný den. Už jsem 

vedla posledního koně. A najednou cítím kouř. A vidím, jak hoří stáje, chvíli panikařím a 

potom běžím pro koně, abych je zachránila. A už i hříbata a ostatní koně se trošku dusí. 

Popadnu co nejvíce koní, pak další a několikrát vezmu hodně koní a snažím se vzít co 

nejvíce koní, až jsou všichni koně venku. Pak volám hasiče, pak jdu pro sedla a uzdy, 

dečky, beránky. Zachránila jsem všechno, až na jedno. Oves, ach jo! 

     Už přijeli hasiči a začali hasit a já jsem se přitiskla k jednomu koni a brečím, protože 

jsem vystrašená. Všímám si, že jeden kůň špatně dýchá, tak za ním běžím a volám 

veterinářovi, aby co nejrychleji přijel, protože hoří a jeden kůň se moc nadýchal kouře. A 

on tu za pět minut byl a běžel k tomu koni a zjistil, že se nejvíc ze všech nadýchal kouře a 

tak mu řeknu: „On šel ze všech poslední!“ 

     Mezitím hasiči už dohasili, byla jsem strašně šťastná, že všichni přežili, koně i já. Druhý 

den jsem musela uklízet ve stájích, aby tam bylo čisto. 

     Když jsem douklízela, tak mi máma řekla: „Vstávej! Musíš do školy, tak si pohni, ať to 

stihneš!“ Vstanu a jdu na snídani a přemýšlím nad tím snem. Jak se ti koně mají, a kdo 

jim dá nažrat, aby neměli hlad, a kdo na nich jezdí a jak se má ten nemocný kůň, 

neumírá? Nasnídám se, jdu si vyčistit zuby, obleču se a nemůžu se zbavit myšlenek na 

koně. Jdu do školy a celý den i druhý den na ně myslím a doufám, že oni na mě taky. 

 



  

 

POŽÁR LESA 

Aneta Mešková 

     Jsem desetiletá holka a jsem na prázdninách u babičky a dědečka. Mají 

chatu blízko u lesa, a tak večer pozoruji, jak se pasou u lesa srnky. 

     Jednou jsem si šla číst na louku. Slyšela jsem nějaký křik. Šlo to z lesa. 

Nevěděla jsem, co mám dělat. Odhodlala jsem se a šla jsem za hlasem. Šla 

jsem přes houští a cítila jsem štiplavý kouř. „Ale ne!“ Táborníci, co uprostřed 

lesa tábořili, zapomněli uhasit oheň a teď hoří půlka lesa. 

     V panice jsem nevěděla, co mám dělat. Chvíli jsem stála jako sloup. Ale za 

moment už jsem běžela přes louku do chaty v domnění, že i chata hoří. Když 

jsem však dobíhala, oddechla jsem si. Babička ani dědeček o ničem ještě 

neví… 

     Teď už jsem zareagovala rychle, naťukala jsem na mobilu číslo 150 a hned 

jsem vše vyprávěla spojovatelce. Řekli, že už jedou. 

     Jak jsem povídala do telefonu, vykulená babička s dědečkem si potichu 

šuškali: „Hořící les?“ Překvapením ztratili řeč. Mně se moc ulevilo, když mi 

spojovatelka řekla, že jsou na cestě… 

     „A sakra!“ Micka, naše kočka, se pořád toulá po lese. Na nic jsem nečekala 

a rozběhla jsem se Micku hledat. Měla jsem o ni strach, aby nezůstala v lese. 

Byla jsem celá uplakaná. A co se nestalo, vidím – Micka si hraje na louce se 

stránkami mé odložené knížky.  

     Za chvíli jsem slyšela nejen houkání hasičského auta, ale i tvrdý zvuk 

motoru hasičské helikoptéry, která začala hasit oheň. Asi za dvě a půl hodiny 

už požár nebyl tak silný, a tak jsem byla o trochu klidnější. Ale musím říct: 

bylo to dobrodružství!  

 

Paní učitelka Vaculíková prozradila, že poslední příspěvek 

vyhrál třídní soutěž, ale i okresní v dané kategorii. 

Gratulujeme! 

 



 

Nakreslete pro něj mapu světa a vyhrajte výlet do 

Techmanie pro celou třídu! 

…tak znělo zadání Techmania Science Center. Třetí třída se zapojila, 

ale tentokráte se dětem nedařilo. Soutěžní skupinová práce byla 

poslána, jenže na vítězství nemá. Ale i snaha se počítá  a ta byla 

obrovská. Tak možná příště. 

 



 

 

     Nebo i jinak by se dalo nazvat užívání si plaveckých hodin v Benešově. A to nejen dětmi, ale také 

učitelům se tam líbí. Pokud neplavou, využívají dvou vyzučovacích hodin k opravě sešitů, přípravám na 

hodinu nebo jen tak pokukují na své školní ratolesti, které jen na krátkou dobu „propůjčili“ plaveckým 

lektorům. 

     Pro druháčky je plavecký výcvik novou školní aktivitou, ale třeťáci už mají základy za sebou a snaží se za 

každou cenu trumfnout své mladší kamarády.  

Kdepak, doma pořád 

šetříme, tak se aspoň tady 

trochu vyhřeju! 

A nevadí ti, že 

ta voda vaří? 

Na psychiku je to 

naprosto úžasné! 

Holky, trochu sportovat! Jinak 

vám ty postavy dlouho nevydrží! 

Já mám aspoň nějakou 

zodpovědnost. Bazének, to 

jó, ale pak rychle do práce. 

Neviděli jste kolegu? 

Já koukám přes pět minut na 

plavce, ale jeho jsem tam 

neviděla. 

Říkáš přes pět 

minut? Víš, co by 

to znamenalo? Já mám totiž, glo, glo, glo, svoji 

práci glo, glo, hotovou. Glo! To 

koukáte! 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

     To víte, že mají.  Dokonce na to dohlížejí  

i jejich suchozemské učitelky, které bedlivě 

sledují, jestli jejich třídní svěřenci příliš 

netyranizují bazénové paní učitelky. A když je 

vše v pořádku, pokračují ve své veledůležité 

práci – oznámkovat nevědomosti a chyby 

pyšelských  žáčků. 

Po první hodině je to 

opravdu mazec  - myslím 

udržet se na hladině. 
Někdy si nejsem jistý, 

jestli se topím nebo 

jestli ještě plavu. 

Do vody dýchat 

neumím, ale nad vodou 

mi to jde docela dobře. 

Nemusíte mi závidět ty lenonky. 

Mám je jenom proto, abyste mě 

nepoznali mezi ostatními plavci, 

pardon, neplavci. 



 



 

 

 

 

 

 

 

20.1.2017 



 

     Při prvním pohledu na fotografii se může zdát, že žáky výuka 

paní učitelky Ilony Vaculíkové příliš nezaujala. Ale když začnete 

trochu pátrat, dozvíte se, že velmi pozorně četli a pak si 

předváděli, co si představují a jak to vypadá, když se řekne, že 

někomu uletěly včely. 

 

     Nezbývá, než doufat, že to tak při hodinách obvykle nevypadá 

a že se jedná jen o velmi kvalitní herecký výkon. 

      To víte, že jde jen o legraci. Čtvrťáci právě dokončují projekt, 

který se týká naší české historie a podle vystavených prací je 

ohromně baví.  

     Možná se dočkáme ve školníčku podrobnějších informací  

a spolu si je budeme moci prohlédnout a pročíst. Anebo se budou 

tvářit, když je požádám o zveřejnění jejich prací, jako by jim 

uletěly včely? Necháme se překvapit! 

 



 

     Až se nakupí většímnožství bodů, 

může si škola objednat za body 

zasloužené odměny. Některé si 

odnášejí vítězové školních soutěží. Ale 

to je jen třešnička na dortu. 

Nejcennějším  přínosem je vědomí, že 

svým počínáním chrání přírodu kolem 

sebe. Dělají to především pro sebe a 

své děti, které se jim jednou narodí. A 

světe, div se, mnozí to už chápou! 

     Žáci Pyšeláci jsou zapojeni do projektu 

Recyklohraní. V rámci tohoto projektu nejen 

sbírají a nosí do školy vysloužilé 

elektrospotřebiče, ale také plní  úkoly  

Recyklohraním  zadané.  

Jedním z nich bylo vyrobit si větrníky. Děti si 

přinesly do školy už navrtaná dřívka,  ke  

kterým  pak  připevnily vlastnoručně vyrobené 

větrníky.   

Důkazem je foto celé třídy s jejich 

výrobky. 

     V druhé části  museli vymyslet plakát na 

sběr elektra. Úkol byl splněn a nafocené 

snímky odeslány na adresu Recyklohraní. Na 

konci měsíce se všichni mohou těšit na 

získané body, které budou připsány škole. 

     Proto apelujeme na potencionální 

sběrače, aby neváhali a poslali po 

dětech jakékoliv množství vysloužilého 

elektra a baterií. 



 

Paní  ředitelce nakreslily družinové děti Přáníčka ke Dni učitelů. 

 

 

 



Některé děti pomáhaly po sběrové akci roztřídit, na co 

sběrači doma neměli čas. Zapojilo se jich několik, ale jen 

dvě pracovaly až do konce. Děkuji všem za pomoc, ale 

obzvlášť Barunce Pánové a Ivánku Brožíkovi. 

Jindy se věnovaly svým 

oblíbeným hrám, protože 

březnové sluníčko ukazovalo 

svou sílu nebo uvnitř pracovaly 

na výzdobě školy.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Víla Elis 

 

 

 

 Práce dívek 

 

 

 

Králko, milá králko 

 

 

 

 

 

                          Jdeme na to! 

      Na konci března jsme šli už potřetí čistit 

studánku u rybníka Debrný. Je to moc hezká práce. 

Přímo studánku čistí děvčata, odtokový potůček 

čistí kluci. Letos jsme postrádali žabku, asi ještě 

nedorazila ze stavu strnulosti. 

A jako minulá léta jsme studánce zazpívali:  

Králko, milá králko, studánko Rubínko,  

proč že tě zkalili, proč že tě rmoutili?  

Krátké dny a dlouhé noci byla jsi sama bez pomoci... 

Králko, milá králko, studánko Rubínko, už jsi v naší moci! 

Udělali jsme velký kus práce.                      4.B 

Jak vzniká tradice 

 

 

 

      Práce kluků 

 

 

 

                        Zpíváme 


