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Milí čtenáři, 

V lednovém čísle našeho zpravodaje 
přinášíme reportáž děvčat ze 7. a 8. M pod 
názvem „Jak být krásná“,  což naši redakční 
radu inspirovalo k sepsání dalšího návodu 
„Jak přežít karanténu“. Karanténa a 
Omikron byla, bohužel, dvě velmi frekven-
tovaná slova měsíce ledna. V karanténě 
bylo v jednu chvíli i 6 tříd, onemocnění se 
nevyhnulo žákům, učitelům a ani 
kuchařkám. Těm bychom tady chtěli moc 
poděkovat, protože velký nápor strávníků 
zvládaly ve velmi oslabené sestavě. 

A nyní již ten slibovaný návod „Jak přežít 
karanténu“, který sepsali členové redakční 
rady na základě svých vlastních zkušeností: 

 Nacpat si ledničku jídlem 
 Mít dostatečnou zásobu Coly 

k online výuce 
 Převlékat se z pyžama 
 Hodně spát 
 Odstranit sourozence do jiné 

místnosti při online výuce 
 Dojídat snídani 
 Mít zásoby dobré literatury 
 Mít v mrazáku dost zmrzliny 
 Mít zapojený PC a zajištěné wifi 

připojení 
 Hlídat si  vypnutý mikrofon 
 Větrat se na balkóně 
 Nezbláznit se z hraní PC her 
 Ochočit si slepici    

 
 

 

 

Stalo se 

Jak být krásná 

V pátek 14. 01. 2022  šla děvčata z Osmáků 
(7. M a 8. M) na exkurzi do kosmetického 
salónu. Zde si vyslechla, co všechno 
zahrnuje práce kosmetičky.  

Sympatická, milá kosmetička nám pěkně 
povídala o souvislostech toho, co jíme 
s tím, jak vypadáme. Zdůrazňovala 
vyhýbání se nevhodným potravinám, jako 
jsou brambůrky, ale i nápojům jako Coca 
Cola.  Doporučila nám, co naší pleti svědčí, 
opečovala pleť a doporučila kvalitní 
přírodní kosmetiku. Tomu kdo chtěl, 
provedla menší úpravy na obličeji, 
především obočí. Popovídala si s námi o 
problémech obličeje našeho věku. 
Kosmetička pořád připomínala, že jsme 



každý krásný a nejde říct, že nám to nesluší. 
Také říkala, že lehké líčení jen zvýrazní to, 
co je na nás hezké a výrazné. Připomínala, 
že nemáme zakrývat to, za co se stydíme, 
protože i když nám to přijde nepěkné, je to 
na nás přirozené a krásné. Ze salónu jsme 
vyšly sebevědomější s dobrou náladou a 
krásnější a na to jsme si připily Coca Colou.                                                          
děvčata 7. a 8. M 

Tříkrálová sbírka 

Šestého ledna se na naší škole konala 
Tříkrálová sbírka. Čekali jsme na Tři krále, 
až přijdou na naše patro.  

Zazpívali nám a řekli, jaké dary nesou. 
Zajímavý byl Baltazar s turbanem.  

Přispěli jsme jim do kasičky a také jsme byli 
obdarováni.               Redaktor Jindra, III. A 

 

Sport 

Dne 16. 1. jsme se po obědě sešli na 

autobusové zastávce u naší školy. Kurzu se 

zúčastnili třídy 7. A, 7. B a 7. M. Naložili 

jsme naše zavazadla, lyže a nastoupili do 

komfortního autobusu a vyrazili na cestu. 

Po příjezdu k horskému hotelu Dobrá Chata 

jsme vynosili zavazadla z autobusu a 

autobus odjel. Lyže a lyžáky jsme vyndali 

z vaků a tašek a zbytek zavazadel vynesli do 

pokojů. Zabydleli jsme se a následovala 

procházka. Obešli jsme okolí 

jednosedačkové lanovky a zpět jsme sešli 

po jedné ze starých sjezdovek. Měsíc na nás 

mezitím svítil skrz mraky. Večeře byla 

výborná. Další den už jsme šli lyžovat. Vstali 

jsme v půl osmé a u snídaně jsme byli po 

třičtvrtě na osm. Na svahu si učitelé 

vyzkoušeli naše schopnosti a podle nich si 

nás rozdělili do družstev. Jedno z nich bylo 

i pro úplné začátečníky, kteří se v průběhu 

kurzu naučili lyžovat jako zkušení lyžaři. 

V pondělí se k nám ještě připojil pan učitel 

Dominik Kiš. V úterý jsme se zdokonalovali 

a začátečníci dělali pokroky. Úterní večer 

obsahoval přednášku o obloucích na lyžích. 

Ve středu jsme šli lyžovat jenom 

dopoledne. Po obědě jsme totiž šli na 

vycházku, skibus nás vyvezl k cukrárně, kde 

jsme si pochutnali na sladkých dezertech, 

ale někteří i na slaných toustech. Nápoje 

nechyběly. Poté jsme se vydali po 

magistrále, po které jsme došli Na Pláně. Po 

polní cestě jsme se vydali do Nových Hutí, 

kde jsme se podívali na ski areál. Skibus nás 

odvezl zpět na hotel. Středeční večer jsme 

měli přednášku o údržbě lyží a soutěž 

Rubikovy kostky. Výherci dostali výhru 

formou sladkostí. Také se uskutečnila 

soutěž v Prší (kartách). Ve čtvrtek, 

předposlední den už všichni jezdily na velké 

lanovce a začátečníci už uměli lyžovat. 

Večer byla přednáška o lyžařské výzbroji a 

výstroji. V pátek už jsme měli ráno sbaleno 

a šli jsme lyžovat jenom dopoledne. Po 

lyžování jsme přijeli naposledy na hotel, 

dali jsme si oběd a čekali na autobus. Když 

přijel, nanosili jsme zavazadla do autobusu 

a odjeli jsme. Kurz byl moc hezký, sněhu 

bylo dost a jídlo bylo výborné. Domů jsme 

přijeli šťastní, že se lyžařský kurz opravdu 

povedl a všem se líbilo. Doufám, že s námi 

byli naši učitelé spokojeni a také si užili 

lyžovačku. 😊               Šimon Mansfeld 7.A 



 

 

 

Lyžařský výcvik 5. A 

3. – 8. 1. 2022 se na Zadově uskutečnil 

lyžařský výcvik pro 5. třídy. 

Položily jsme spolužákům několik otázek: 

Jak se ti líbil lyžák?  

Lyžák se mi velmi povedl, byla tam zábava. 

Jak ti chutnalo jídlo? 

Některá jídla mi chutnala a některá  méně. 

Jak se ti lyžovalo? 

První dny byly horší podmínky, pak to bylo 

dobré. 

Jaké jste tam měli počasí? 

Ze začátku často pršelo, ale poté i sněžilo. 

Co říkáš na večerku? 

Na mě byla večerka moc brzy. 

Lyžařský výcvik se povedl, moc děkujeme 

učitelům, kteří to s námi vydrželi až do 

konce, a to i přes chvíle, co jsme zlobili.  

Náš ranní budíček byl pan učitel Jaroušek 

Frnoch, který každé ráno hrál na našich 

pokojích na kytaru a zpíval písničku „Je 

ráno“. Byl to pro nás úžasný zážitek. Těšíme 

se na sedmou třídu, až pojedeme znovu. 

Děkujeme!                                  Saša a Karin 

 

Okresní kolo ve volejbalu 

Přes složitou epidemiologickou situaci se 

podařilo uskutečnit okresní kolo 

volejbalového turnaje.  

Turnaj se uskutečnil ve Vimperku a je 

organizován pro žáky 8. a 9. tříd. 

Na tuto sportovní a jistě i společenskou 

událost se žáci moc těšili. Připravovali jsme 

se od září, jak v hodinách tělesné výchovy, 

tak o velkých přestávkách a volných 

vyučovacích hodinách. 

Na turnaj jsme jeli v plném počtu, tedy 

chlapci i děvčata. Turnaje se v obou 

kategoriích zúčastnila čtyři družstva a hrálo 

se systémem každý s každým. Kluci se 

v prvním utkání střetli se ZŠ TGM Vimperk 

a vyhráli 2 : 1 na sety. Stejným výsledkem 

porazili i ZŠ Smetanova Vimperk. 

V rozhodujícím utkání jsme podlehli ZŠ 

Volary 0 : 2 a celkově obsadili 2. místo. 

Děvčata porazila ZŠ Volary a ZŠ Smetanova 

Vimperk 2 : 0 na sety. V pomyslném 

dramatickém finále podlehla ZŠ TGM 

Vimperk 1 : 2 a obsadila celkové 2. místo.      

Mgr. Jaroslav Frnoch 

         Zeptali jsme se 

Anketa: Co budu dělat o pololetních 

prázdninách? 

O prázdninách pojedu do Německa lyžovat. 

Mám v plánu taky trochu relaxovat. Budu 



číst knížku. Budu se snažit mamince doma 

pomoct s úklidem.                        Petra 4. A 

Chceme jet do Husince, kde se narodil Jan 

Hus. Odpočívat, uklízet a …. úkoly budu 

dělat až později. Hlavně chci s Dastym  (je 

to pes) jít ven. Pak si budu hrát se slizem a 

potom si budu číst knížku Valentýnka a 

pradávné poklady.                           Alice 4. A 

O pololetních prázdninách budu s rodiči a 

sourozenci. Rádi bychom vyrazili na lyže. 

S bráchou jezdím i na snowboardu. Hlavně, 

aby nám o prázdninách sníh vydržel.                           

Matyáš 4. A 

Přál bych si, aby byl sníh, protože jsem 

dostal k Vánocům boby, tak bych šel 

bobovat. Také bych se chtěl podívat do 

multikina na pěkný film. Možná za dobré 

vysvědčení bych šel s mamkou a taťkou na 

pizzu. Určitě se dojedu podívat na chatu, 

kde máme krásně zamrzlý rybník.             

Daniel 4. A 

První vysvědčení v první třídě 

Redaktoři Větrníku navštívili naše nejmenší 

žáčky v 1. A. Chtěli se dozvědět, jak děti 

z této třídy vidí své úplně první vysvědčení. 

Položili jsme několik otázek: 

Co bylo na vysvědčení? 

Všichni samé jedničky a všichni měli ze 

svého vysvědčení radost. 

Kdo první viděl Tvé vysvědčení? 

Maminka, babička, bratr  a kočka. 

Jak jste doma vysvědčení oslavili? 

Citujeme odpovědi několika dětí:                

„šampáněm a zákusky“ 

Co jste dostali za vysvědčení? 

Lego, mobil, Dámu, srdíčko, „papírovku, na 

které byla dvojka a dvě nuly“   

Kde nyní máte vysvědčení? 

…na knihovně, v šuplíku, připnuté magne-

tem na ledničce,.. 

Krásnou odměnou za vysvědčení je určitě i 

pohádka a děti z  1. A znají Povídání o 

pejskovi a kočičce. Namalovali nám k této 

pohádce hezké obrázky. 

Emma, 1.A 

Aleš, 1.A,                                      Markéta ,1.A 

 

 

 

 

                                                                                                             


