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Milí čtenáři, 

školní docházka je pro naše žáky  

samozřejmostí.    Vědí, že ráno přijdou do 

školy, kde se potkají s kamarády, čekají na 

ně učitelé, kteří se je snaží přesvědčit, že to 

nejcennější, co jim mohou předat,  jsou 

vědomosti a chtějí je také naučit dovedno-

stem, tolik potřebným pro život. Tato 

samozřejmost neplatí bohužel všude. Cho-

dit do školy je nejen povinnost, ale také 

právo. Právo, kterého se spoustě dětí na naší 

planetě nedostává. Miliony chlapců a dívek 

touží po vzdělání, protože to pro ně je jediná 

cesta ven z chudoby. Naši školu navštívila 

paní Lucie Kučerová, která nám představila 

svoji charitativní organizaci působící 

v Africe. Podstatou mise je kromě jiného 

pomoc se vzděláváním dětí v Nigérii a 

Mozambiku. Jsme rádi, že jsme se 

domluvili 

na 

vzájemné 

spolupráci 

a můžeme 

pomoci 

například i 

tím, že 

vyrobíme 

pro děti pomůcky, které jim pomohou 

zvládnout čtení, psaní a počítání. 

 

Stalo se 

Terezín 

6. října pro nás paní učitelky uspořádaly 

zajímavou exkurzi do Terezína, kde se 

v době 2. světové války nacházel 

koncentrační tábor. Prošli jsme si 

s  průvodcem Malou pevnost a udělali jsme 

si představu o krutostech, které tady byly na 

lidech páchány. Poté jsme se prošli po 

Litoměřicích. Naše cesta dále pokračovala 

k úpatí hory Říp, odkud jsme úspěšně 

vystoupali až na její vrchol. Tam jsme si 

prohlédli baziliku sv. Jiří a vydali se na 

cestu domů. Exkurze se nám líbila, počasí 

bylo jako šité na míru – chladno, ale 

slunečno.  

 

 

 

 

 

 

 



Návštěva krizového centra 

Osmého října navštívili sedmáci a osmáci 

z Montessori v dopoledních hodinách níz-

koprahové zařízení pro děti a mládež na 

Velkém náměstí v Prachaticích.  

Pracovnice centra nás seznámily 

s aktivitami a pravidly klubu a umožnily 

nám prohlídku tohoto zařízení. Moc rádi 

jsme si vyzkoušeli např. brýle na virtuální 

realitu, zahráli si deskové hry anebo jen tak 

povídali o tom, jak tato sociální služba pro 

děti v našem městě funguje.        8. M 

 

Podzim – čas mětýnek 

Anketa našich redaktorek: 

1. Jaké mětýnky jste doma pekli? 

2.  Z jakého těsta? 

3. Jak jste je zdobili? 

Kamča:  

Pekli jsme černé mětýnky z lineckého těsta 

zdobené lentilkami a bonbony. 

Míša:   

Naše mětýnky byly bílé i černé zdobené 

bonbony. Pekli jsme je z lineckého těsta. 

Nelča: 

Pekli jsme bílé i černé mětýnky 

z lineckého těsta zdobené lentilkami a 

jedlými kytičkami. 

Denča: 

Naše mětýnky byly z lineckého těsta 

s čokoládovou polevou zdobené lentilkami, 

kytičkami a beruškami.   

Mětýnky pečené ve volitelném předmětu 

Domácnost. 

Každá dívka si přinesla zdobení, které 

použila v závěru. Z lineckého těsta jsme 

upekly mětýnky, nechaly je vychladnout a 

zdobení mohlo začít. 

Rozehřály jsme čokoládu, připravily 

citronovou polevu a pomocí lentilek, 

bonbonů a kytiček nazdobily všechny 

mětýnky. Obdarovaly jsme i naše třídní 

učitele a kamarády.  redaktorka Kamča 

Mětýnky v muzeu 

Byla jsem vybrána jako zástupce naší třídy 

na pečení staročeských mětýnek v muzeu 

s paní Růženkou Vincikovou. Připravili 

nám těsto, ale nebylo takové, které známe. 

Bylo kynuté jako na koláč. Podle návodu 

jsme udělali mětýnku, používali jsme i 

nůžky. Podepsali jsme se na pečící papír a 

čekali, až se mětýnka upeče. Mohli jsme si 

prohlédnout výstavu. Překvapila mě socha, 

která vypadala jako živá. Někteří si také 



vyzkoušeli krouhání nebo šlapání zelí. A za 

chvíli byly mětýnky  hotové. Moje byla 

nádherná. Byla jsem pyšná na svou první 

samostatnou mětýnku v životě. 

Klára Červíčková, III. A 

 

Adaptační kurz 6. A 

Na přelomu září a října jsme absolvovali 

adaptační kurz v Krebulu. Kurz nám měl 

pomoci k tomu, abychom byli ve třídě 

všichni kamarádi a nedělali mezi sebou 

rozdíly. Po příchodu na místo nás přivítal 

vedoucí kurzu Zdeněk. Seznámil nás 

s programem i s dalšími organizátory – 

Kubou a Jirkou. Dva dny jsme hráli různé 

hry – pexeso, Moje nohy - tvoje nohy, 

Križmo - nekrižmo, Co si vezmu na pustý 

ostrov, Dostihy a sázky, SMS, Stavění 

města… Učili jsme se vnímat potřeby 

ostatních, nemyslet jen na sebe, pomáhat. 

Nejvíce se nám líbila hra Bang – byla 

nejdelší a nejvíc jsme se při ní nasmáli. 

Proběhli jsme se u hry Dostihy a sázky. Moc 

se nám také líbily hry venku, které se konaly 

v zahradě Krebulu i v přilehlém parku. 

K večeři jsme si objednali pizzu nebo 

kebab, podle toho, co kdo chtěl. V Krebulu 

jsme i přespali ve spacácích na půdě. 

Večerka nastala ve 22.00. Nespokojenost s 

„brzkou“ hodinou večerky vyslovila 

Kristýnka a Natka. Noc byla klidná, i když 

někdo v noci dlouho povídal…Ráno jsme 

posnídali rohlík se sýrem a salámem, který 

jsme zapili čajem, a pustili se do dalších 

aktivit. Měli jsme se moc fajn, adaptační 

kurz se vyvedl. Zažili jsme dost legrace a 

zábavy. Se spolužáky jsme se hodně 

nasmáli a obavy, že se budeme hádat, se 

nepotvrdily. Škoda, že takové kurzy 

nemohou být častěji.            žáci 6. A 

 

 

 

 

Planetárium 

V pátek 5. listopadu jsme s naší třídou 5. A 

jeli na exkurzi do planetária v Českých 

Budějovicích. Když jsme tam dorazili, paní 

průvodkyně nám ukazovala různé planety, 

které jsme již znali ze školy. Viděli jsme ale 

také planetky a meteorická tělesa, která 

jsme neznali. V další místnosti jsme mohli 

pozorovat noční oblohu  různá souhvězdí – 

Malý a Velký vůz, Orion, Rak. Lev, Panna, 

Býk a Kozoroh. V planetáriu se mně moc 

líbilo.                                Jakub Jelínek, 5.A 



Podzimní sběrová akce 

Od září jsme nasbírali 1 815 kg papíru a 

52 kg hliníku. 

Beseda s novinářkou 

Redakční rada školního časopisu Větrník 

měla možnost diskutovat o novinářské práci 

s paní Janou Vandlíčkovou. A co jsme se 

dozvěděli? 

- Napsání článku trvá průměrně 2 

hodiny 

- Pracuje sama a často i o víkendu 

- Články píše ráda v klidu a večer 

- Ráda dělá rozhovory 

-  

- Kromě tištěné verze mají noviny i 

internetovou verzi 

 

Historie knihy 

Ve středu 24. 11. jsme vyslechli v době 

českého jazyka besedu o historii knihy. Paní 

knihovnice Šárka Polatová si pro nás 

připravila zajímavé povídání o tom, kdy a 

jak knihy vznikaly, jak se v minulosti psalo, 

na jaké materiály se psalo, kdo a kde knihy 

tvořil, co způsobil vynález knihtisku…. 

Vyprávění bylo doplněno i prezentací, na 

které jsme např. viděli největší i nejmenší 

knihu světa, zápisky klínovým písmem a 

hieroglyfy. Mohli jsme si prohlédnout kopii 

Vyšehradského kodexu a prolistovat 

malinkou knížečku, která byla vytištěna ve 

vimperské tiskárně. 

V závěru hodiny jsme vyluštili dva 

pracovní listy psané právě hieroglyfy a 

klínovým písmem. Nakonec jsme si 

vyzkoušeli práci písařů. Dostali jsme brk a 

inkoust a napsali ozdobným písmem svá 

jména. Bylo to velmi obtížné, ale zábavné. 

Takto psát bychom ale často nechtěli – je to 

velmi zdlouhavá činnost. 

Beseda se nám líbila a těšíme se na další. 

žáci 6. A  

 



Zvířecí jóga 

Po delší době jsme se sešli se Sítou na 

cvičení v kinosále. Moc jsme si to užili. 

Hráli jsme hry – například jedna skupina 

ležela na zemi, měla zavřené oči a druhá 

skupina jim dávala plyšáky pod ruce a oni 

museli hádat, co je to za plyšové zvířátko. 

Poslouchali jsme krásný příběh O hodné a 

zlé opičce. Cvičení se Sítou se nám moc 

líbilo. Také jsme cvičili hada, žirafu a 

plameňáka. 

Sport 

Hokejbal 

Začátkem listopadu bylo ještě pěkné 

podzimní počasí. Hráli jsme hokejbalový 

turnaj v Prachaticích, a protože byl jeden 

z posledních teplých a slunných dnů, mohli 

jsme si obléci jen kraťasy a dres. Jeden 

zápas jsme vyhráli, druhý prohráli a kromě 

hezkého počasí mě hřálo i to, že jsem dal 

pěkný gól. Už se těším na jaro, až budeme 

zase hrát.                                Parkman, 5.A 

Okresní kolo ve florbale 

Jediný sportovní turnaj, který se podařilo 

uskutečnit v této velice náročné covidové 

době, proběhl v tělocvičně ZŠ Smetanova 

ve Vimperku. Do turnaje se přihlásilo 13 

družstev ze základních škol. Z důvodů 

zdravotních komplikací nakonec turnaj 

odehrála pouze čtyři družstva. Naše kluky 

z I. stupně ZŠ postihly zdravotní 

komplikace, a tak jsme na turnaj odjeli 

pouze se šesti hráči. I přes toto početní 

oslabení odehráli kluci výborné zápasy. 

V prvním utkání jsme porazili tým ze ZŠ 

Netolice 4:3. V druhém jsme podlehli ZŠ 

Zlatá stezka Prachatice 2:5. V rozhodujícím 

utkání jsme remizovali s družstvem TGM 

Vimperk 5:5. Celkově kluci obsadili 

výborné 2. místo. Naši školu reprezentoval: 

Daniel Novotný, Vojtěch Jeřábek, Ondřej 

Starý, Tomáš Michálek, Daniel Simandl a 

David Kubart.           Mgr. Jaroslav Frnoch 

 

                                                                                            

Hýbeme se hezky česky. 

Učitelé tělesné výchovy na naší škole 

zareagovali na výzvu společnosti PENNY a 

zapojili žáky do soutěže „Hýbeme se hezky 

česky“. Na základě sečtení hlasů ze všech 

prodejen PENNY v našem mikroregionu se 

naše škola umístila na 2. místě. Tím si 

vybojovala výhru v hodnotě 5000,- Kč. 

K výhře jsme ještě dostali poukázky na 

zdravé potraviny z vlastních značek 

PENNY. Finanční částku použijeme na 

nákup sportovního vybavení na volejbal a 

zdravé potraviny využijeme jako ceny na 

sportovní turnaje pro žáky 1. stupně. 

Děkujeme!             Mgr. Jaroslav Frnoch                                                                         

 

Branný den 6. tříd 

8.10. se třídy 6. A a 6. B pod vedením 

třídních učitelek zúčastnily Branného dne, 

který byl organizován městem Prachatice a 

Městskou policií. Rozdělili jsme se do 

osmičlenných družstev. Za naši třídu 6. A 



soutěžili Leoš  - kapitán, Nikol, Jakub, 

Tomáš, obě Simči, Naty a Kiki. Trasa vedla 

ze střelnice u tankovky až ke staré střelnici 

pod Kahovem u Husinecké přehrady. 

Absolvovali jsme tato stanoviště: střelba ze 

vzduchovky, zdravověda, topografické 

značky, hod granátem na cíl, identifikace 

podezřelého, dopravní značky, stavba 

pyramidy z pneumatik, přelézání potůčku 

ručkováním po laně.  Za odměnu jsme na 

posledním stanovišti dostali tatranku a 

džusík. Celý den jsme si hezky užili, i když 

drobně poprchávalo a bylo docela chladno. 

Kristýna a Simona T. 6. A 

Florbal – školní kolo 

Pod patronací Školního parlamentu při ZŠ 

Národní se uskutečnil 1. listopadu turnaj ve 

florbalu pro žáky 3.-5. tříd. Opět po 

dlouhém čase si děti mohly zasportovat a 

změřit síly mezi sebou. Do turnaje se 

přihlásila čtyři družstva a hrálo se systémem 

každý s každým. S velkým nasazením 

hrané zápasy se obešly bez zranění. 

K vidění byly pěkné herní kombinace 

zakončené výstavními góly. Nejlepším 

střelcem turnaje se stal s osmi brankami 

Vojtěch Jeřábek. Šest branek vstřelil 

Matyáš Parkman    a pět branek Tomáš 

Michálek. Na 4. místě se umístilo družstvo 

ze 3. A. Třetí skončili žáci z 5. A, druzí žáci 

ze 4. A. Vítězem turnaje se zaslouženě stalo 

družstvo ze 4. B. To získalo 9 bodů, 

vstřelilo 13 branek a pouze 3 obdrželo. 

S organizací pomohli žáci 9. ročníku 

Michal Pasecký, Miroslav Pech a Tomáš 

Kasal. Ceny do turnaje – zdravé potraviny - 

věnovala společnost PENNY.  

V pondělí 13. 12. od 14 hodin pokračuje 

série sportovních turnajů pro tuto věkovou 

kategorii turnajem v halové kopané.  

Mgr. Jaroslav Frnoch                                                                                                 

Literární kavárna 

Podzim 

Podzim má barvy jasné 

a je to velmi krásné. 

Jako růže květ 

listy mají barvu teď. 

Kvítky už nekvetou,  

zvířátka se schovat jdou.  

                               K. Červíčková 

Proč slavíme Svatého Martina  

Kam až sahá původ svátku sv. Martina? 

Podle legendy byl Martin Tourský, 

narozený 316 n. l., ve svých patnácti letech 

přinucen přidat se k císařskému jezdectvu. 

Jedné chladné noci potkal zmrzlého 

žebráka, se kterým se podělil o svůj plášť. 

Následující noci se mu zjevil Ježíš Kristus, 

oděný právě do oné poloviny pláště. Martin 

Tourský byl díky tomu vzýván na ochranu 

proti chudobě. Nechal se pokřtít a po 

propuštění z armády cestoval po Itálii. Pouť 

ho nakonec dovedla do Francie. Zde 



pobýval několik let jako poustevník a po 

jmenování biskupem žil na břehu řeky 

Loiry, pozdějšího místa opatství 

Marmoutier. Sv. Martin je uctíván jako 

ochránce a patron všech vojáků, jezdců, 

koní, hus a vinařů. Zpodobňován bývá jako 

jezdec na koni, který má na sobě půlku 

pláště. Protože svůj svátek slaví v den, kdy 

začíná padat sníh, hovoří se o tom, že sv. 

Martin přijíždí na bílém koni a s sebou 

přiváží zimu a sníh. 

L. Kurzová a O. Kubinec 6. B 

V dálce u kapradí 

Kdysi dávno, když jsme ještě nebyli na světě, 

tak jeden mladík jménem Matěj šel pro dříví 

do lesa, aby mohli doma zatopit. Šel a šel, až 

narazil na hezkou hromádku dříví a pomyslel 

si ,,Kdo tu to mohl nechat?!", tak se Matěj 

poohlédl a nikoho neviděl. ,,To je divné, po 

nikom ani stopy." Tak si hromádku vzal, ale v 

tom ho něco zavolalo. ,,Polož to a pojď za 

mnou."Matěj se vůbec nesnažil utíkat, šel 

přímo za hasem. BYLA TO SIRÉNA!Matěj 

pořád šel za tím krásným hlasem, došel ke 

kapradí, siréna se posadila na kámen čouhající 

z vody a zpívala. Matěje doslova omámila. 

Nemohl udělat nic, jen poslouchat. Siréna 

připlavala k Matějovi, sedla si vedle něj a 

políbila ho. Matěj jakoby usnul a nechal se 

klidně potopit. 

Matka s bratrem ho už dávno hledali, ale 

vůbec nevěděli kudy jít, ale v tom uviděli tu 

hromádku, jak jí nejprve našel Matěj, tak šli 

k ní a v tu ránu uslyšeli taky ten hlas. 

Matějův bratr jménem Jára se ani nehnul, 

ale matka šla za tím hlasem. Jára se ji snažil 

zastavit, ale nešlo to. Držel ji ze všech sil, 

ale i přesto ji nemohl zastavit. Jakub šel za 

matkou, aby věděl,  kam matka vlastně jde. 

Matka se zastavila před rybníkem a dívala 

se na ostrůvek trčící z vody ven. Jakub jí 

zacpal uši a matka si uvědomila, že byla pod 

vlivem kouzla, a najednou uviděla, jak do 

vody něco padá. Řekla Jakubovi, ať se tam 

potopí a ten, kdo se topil, byl Matěj. Jakub 

hned pro něj plaval, vytáhl ho na břeh, ale 

něco Jakuba stáhlo pod vodu. Byla to siréna, 

zase ta stejná siréna. Jakub kopal nohama 

jak mohl, ale siréna měla větší sílu. Políbila 

ho, ale Jakubovi, jako by se mu zatmělo 

před očima, ale stále zvládal plaval nahoru, 

až nakonec vyplaval na břeh. 

A tak zachránil celou rodinu před utopením. 

Potom byli zase spolu a byli moc rádi, že 

jsou pohromadě, drželi se radši dále od 

rybníčku za kapradím, ale kdo ví, co se stalo 

se sirénou. Jedině Bůh ví, co se stane dále. 

Napsala: 

Karolína 

Lechnýřová 

 

 

 

 

 

 

Vánoční ohlédnutí 

Vánoční anketa 

Před nadcházejícími svátky jsme udělali 

průzkum i v naší třídě. 

Většina dětí večeří se svými rodinami 

tradiční bramborový salát, řízek z kapra 

nebo jiný řízek. Někdo má varianty 

s bramborovou kaší nebo vinnou klobásou. 

Polévku mají buď rybí, ale častěji 

hrachovou, někdo dokonce žádnou. 

Z tradičních zvyků většina dodržuje pouze 

dávání šupiny pod talíř, v několika rodinách 



pouštějí lodičky z ořechů, ve dvou se snaží 

dodržovat „zlaté prasátko“, v jedné lijí 

olovo, v jiné házejí střevícem, někdo 

tradičně chodí po večeři na procházku.  

Nakonec nás zajímalo, jestli mají nějaký 

oblíbený vánoční pořad. Většinou na 

televizi nekoukají a ani ji nevlastní, v pár 

rodinách sledují stažené filmy „bez 

reklamy“ nebo zpívají. Žádný napříč 

oblíbený pořad se nám objevit nepodařilo. 

žáci 7. a 8. M 

Vánoční průzkum 

V 6. A  jí kapra 5 rodin, 1 rodina lososa, 7 

rodin řízek a 1 rodina rybí prsty. 

Bramborový salát jí 11 rodin. 

Polévku jí 8 rodin ze 14 rodin, a to 

knedlíčkovou nebo vývar. 

Málokdo dodržuje vánoční zvyky např. 

zpívání koled, pouštění lodiček z oříšků, 

lití olova, házení střevícem, atd…… 

Simona a Natálie 6. A 

Kryštof z 2. B doporučuje: 

Vánoční cukroví 

Perníčky 

80 dkg hladké mouky 

26 dkg moučkového cukru 

20 dkg másla 

4 celá vejce 

1 prášek do perníku 

1 lžička jedlé sody 

1 lžička perníkového koření 

8 lžic tekutého medu 

Po upečení pomažeme vajíčkem.  

Linecké koláčky  

30 dkg hladké mouky 

20 dkg másla 

10 dkg moučkového cukru 

2 žloutky, vanilka, citronová kůra 

Po upečení slepíme marmeládou  

a pocukrujeme. 

 

 

Z dopisů Ježíškovi od našich redaktorů 

Milý Ježišku, ….. 

Tak začínaly všechny dopisy, vybíráme 

některé z nich: 

…myslím, že jsem byla celý rok poměrně 

hodná, určitě jsem někdy křičela, občas 

někoho rozesmutněla, ale myslím, že 

vážnějšího přestupku jsem se nedopustila. 

Přála bych si zdraví pro nás všechny, 

protože to teď potřebujeme nejvíc a také 

hodně lásky. 

…..přeju si, abych mohla chodit pořád do 

školy a byla zdravá 

…… přeju si sluchátka, 

mikinu, ale nejvíc želvu 

…. přeju si slovník 

japonštiny a konec 

pandemie 

 

 


