
 

                                                                              Září 2021 

Milé žačky a milí žáci Národky, 

vítám Vás v novém školním roce a 
vzhledem k tomu, jak probíhala výuka loni, 
doufám, že se většina z vás  do školy těšila. 
Po dlouhé době – a doufejme i na dlouhou 
dobu – jste  zasedli  do lavic vedle svých 
spolužáků. Znovu vás čeká něco, čemu jste 
si rychle odvykli: pravidelné vstávání, 
několikahodinové sezení za stolem ve škole 
i doma při úkolech, ale také každodenní 
setkávání s učiteli a se svými vrstevníky. 
Začátek školního roku s sebou nese radost 
ze setkání s kamarády, výměnu zážitků 
z prázdnin, ale také nový režim a povinnosti 
a další prázdniny v nedohlednu. Tato 
situace je podobná u každého dítěte již po 
několik generací. Přesto mohla být letos 
trochu odlišná, protože loni jste zažili něco, 
co předtím nikdo z nás. Kromě pár měsíců 
školní docházky jste trávili dny u počítače 
při domácí online výuce a někteří  jste byli 
dokonce odkázáni spíše na samostudium. 
Víme, že někteří z vás řeší různé životní 
peripetie, někteří mají problém dohnat 
zameškané učivo, někdo se špatně 
vyrovnává s pravidelnou školní docházkou 
a s pravidly, bez kterých by škola nemohla 
fungovat. Je dobré vědět, že na problémy 

nejste sami a nemusíte se bát požádat ve 
škole o pomoc, ať už se týká čehokoliv. Přeji 
všem úspěšný start do nového školního 
roku.  

Hana Bolková, ředitelka školy                  



Naši nejmenší 

První postřehy u našich prvňáčků posbíraly 

naše redaktorky Karin a Saša: 

Dětem z 1. A se ve škole moc líbí, ze všeho 

nejvíce tělesná výchova, jejich paní učitelka 

se jmenuje Věra Batystová. Děti se shodly 

na tom, že jim moc chutnají školní obědy. 

Paní učitelka redaktorkám prozradila, že 

děti jsou moc šikovné, ale také umí trochu 

zazlobit. Děti se pochlubily, že už psaly 

první diktát z písmen. Přejeme jim, aby jim 

nadšení ze školy vydrželo co nejdéle. 

 

 

                       Emma Valentýna Velková, 1.A 

 

Naši největší 

Každý má své vysněné prázdniny, ale ty 

naše vypadají takhle.  

Každé prázdniny by měly začínat krásným 

vysvědčením a novými zážitky. První den 

bychom se vydaly do deštného pralesa 

hledat starodávný poklad, prozkoumaly 

bychom tamní kmeny a jejich zvyky. Šly 

bychom do ringu s gorilou a tam vyhrály, 

škádlily bychom hada bosou nohou, nebo 

vybudovaly svou mravenčí armádu. Pár 

týdnů bychom připravovaly cestu na měsíc 

se svojí rodinou. Zaplavaly bychom si 

v mléčné dráze a skákaly po meteoritech.  

Skamarádili se s mimozemšťany a daly si 

s nimi fotku. Navštívily bychom s kamarády 

novou dimenzi. Závodily na jednorožcích a 

bojovaly proti vetřelcům. Šly bychom do 

Skřetích dolů a potkaly tam Baziliška. A 

zbytek prázdnin bychom strávily s rodinou 

a přáteli. Tak to byly naše vysněné 

prázdniny… Adéla a Lucka 9. A, redaktorky 

Světový den 1.pomoci                                                                                                   

Dne 10. 9. 2021 se uskutečnil Světový den 

první pomoci Červeného kříže na Malém 

náměstí v Prachaticích. Do tohoto dne se 

zapojily školy nejen z Prachatic a okolí, ale i 

naše škola s naším zdravotnickým 

kroužkem (9. A, 8. B, 8. A, 7. A, 7. B) v čele 

s panem učitelem Kuralem. Na této akci 

jste si mohli vyzkoušet ošetřit různá 

zranění, podívat se do vozů a techniky 

sanitek, hasičů a policie, něco se dozvědět 

o výcviku stopovacích psů atd. Naše škola 

měla přichystáno popálení dlaně a 

poranění čela a brady. Na tento den se 

přišli podívat školky, školy a také 

kolemjdoucí. Dle mého názoru se tento den 

vydařil a doufám, že si návštěvníci z tohoto 

dne něco naučného odnesli a bavili se tak, 

jako my. 

Na závěr bych chtěla poděkovat naší škole 

a Červenému kříži, že nám dali možnost se 

na tomto dni podílet a panu učiteli 

Kuralovi, že si nás vybral.  

                                     Redaktorka Adéla, 9.A                                                                                      

Stalo se 

Podzim a naše škola 

Tak nám začal na konci září podzim. Všude 

kolem sebe vidíme barevné stromy jako od 

malíře. Meteorologové nám slibují teplý 

říjen, budeme si tedy naplno užívat zbytky 

babího léta. I když podzim na Šumavě je 

kouzelný i se svými mlhami a sychravým 

počasím. Přeji tedy všem výletníkům, aby 

měli teplé a příjemné dny na svých toul-



kách přírodou a našim žákům, kteří jedou 

ve středu 6. 10. na exkurzi do Terezína a 

dále po směru hory Říp pohodu a sluníčko, 

aby jim svítilo do tváří. Už se moc těším, až 

nám budou spolužáci vyprávět, co zajíma-

vého se dozvěděli o těchto památných 

místech. A nám žákům školou povinným 

přeji hezké a slunné 3 denní volno.  

Redaktor Kuba 

Dopravní výchova 3. A  baví 

V půlce září jsme už potřetí  besedovali 

s panem učitelem Dvořákem o dopravě a 

bezpečnosti. Učili jsme se o samostatném 

příchodu a odchodu v areálu naší školy. 

Také jsme si povídali o výbavě jízdního kola. 

Nakonec nás pan učitel naučil, jak se chovat 

u přechodu. Děkujeme za zajímavé 

povídání a těšíme se brzy na besedu o 

provozu.                                    Redaktor Jindra 

 

 

Hry našich předků 

V pátek za námi přišla Toníčkova babička 

Růženka. Na zahradě nám vysvětlila, jaké 

hry hráli naši prarodiče a praprarodiče. Pak 

jsme se rozdělili do skupin a hry jsme si 

vyzkoušeli. Naše skupina holek nejdřív 

zkoušela klackiádu. Hrály jsme ji 

s dřevěnými tyčemi. Tahle hra nás bavila 

nejvíc, hodně jsme se u ní zasmály. 

Některým klukům šlo dobře roztáčení 

dřevěné káči. Vyzkoušeli jsme si také 

házení knoflíků na čáru, obíranou, 

přebírání a hru Drápky. Na závěr jsme si 

zahráli všichni společně hru s prstýnkem.  

Všichni jsme se dobře pobavili a zjistili 

jsme, že potřebujeme hodně zručnosti, 

rychlosti, soustředění a postřehu, aby se 

nám při hrách dařilo.                        Žáci 3.M  

Návštěva krizového centra 

Osmého září navštívili sedmáci a osmáci 

z Montessori v dopoledních hodinách ní-

zkoprahové zařízení pro děti a mládež na 

Velkém náměstí v Prachaticích. Pracovnice 

centra nás seznámily s aktivitami a pra-

vidly klubu a umožnily nám prohlídku to-

hoto zařízení. Moc rádi jsme si vyzkoušeli 

např. brýle na virtuální realitu, zahráli si 

deskové hry nebo jsme si jen tak povídali o 

tom, jak tato sociální služba pro děti v na-

šem městě funguje.               Petra 8. M 

Projekt Tady jsme doma 

Již třetí rok pracují paní učitelky Mikešová a 

Sitterová v projektu Tady jsme doma. 

Projekt pomáhá začlenit regionální tradice 

lidové kultury zpět do vyučování. Letos 

máme téma Škola a chystáme se různými 

formami zpracovávat historii i současnost.  

Teď v měsíci říjnu budeme tvořit mětýnky. 

Tancujeme, zpíváme, čteme, recitujeme, 

kamarádíme se s ostatními žáky jiných tříd. 



Máme radost, že se k nám letos přidaly 

další tři třídy prvního stupně. 

Od pátka 1. 10. do neděle 3. 10.  jsem 

navštívila konferenci ve Strážnici. Setkali 

jsme se s paními učitelkami, řediteli a 

vedoucími souborů z celé naší republiky. 

Na zámku ve Strážnici v krásném prostředí 

jsme besedovali o různých tématech a 

vyslechli spoustu zajímavých příspěvků. Na 

závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo 

nám pomáhají, velkou zásluhu má vedení 

naší školy, paní Růženka Vinciková, paní 

asistentky, rodiče i prarodiče. Těšíme se na 

letošní rok strávený ve škole.  

                               p. uč. Jana Sitterová, III.A 

Sport 

Přespolní běh pro žáky I.stupně 

Přespolní běh pro nás připravila paní učitelka 

Božena Hronová. Zúčastnily se ho třídy první-

ho stupně. Žáci deváté třídy nám ukazovali 

směr, kam máme běžet. Počasí se vydařilo a 

sportovali jsme pro zdraví. Když jsme doběhli, 

dostali jsme diplom.           Barča a Eliška, 3.A 

 

Nejrychlejší byli tito běžci a běžkyně:  

1. roč. 1. Aleš Běťák, 2. Matyáš Habich, 3. 

Honza Sendrei 1. Sofie Štangretová, 2. Kristýna 

Předotová, 3. Světlana Holubová 

2. roč. 1. Ondřej Lakatoš, 2. Tomáš Ilko, 3. 

Kryštof Klabouch 1. Ellen Jahnová, 2. Viktorie 

Študlarová, 3. Adéla Pavlíková 

3. roč. 1. Kryštof Hruška, 2. Daniel Fríd, 3. 

Adam Kreibich 1. Justina Kublová, 2. Markéta 

Psutková, 3. Eliška Habichová 

4. roč. 1. Josef Kozel, 2. Jiří Kušnirik , 3. Marek 

Petrák 1. Kateřina Hronová 

5. roč. 1. Alexandra Koutná, 2. Viktorie 

Bicanová 

Okresní kolo v přespolním běhu 

Ve středu 22.9. se pořádalo okresní finále v 
přespolní běhu. Uskutečnilo se ve Vim-
perku v běžeckém areálu Vodník. 
Od Tatranu jsme vyrazili autobusem do 
Vimperka, v 9:15 jsme byli na místě a šli si 
projít trasu. V deset hodin běžela první 
skupina - mladší dívky, poté mladší chlap-
ci, třetí skupina byly starší dívky a čtvrtá 
starší chlapci.Dívky a mladší chlapci běželi 
1700 metrů, starší chlapci 3400 metrů. 
V soutěži družstev se starší chlapci umístili 
na 5. místě a mladší děvčata na 7. místě. 
Z jednotlivců se nejlépe umístila Lucie Se-
káčová – 12. místo, z chlapců Miroslav Pech 
– 13. místo. 
K výborné závodní atmosféře přispělo i 
příjemné počasí.      Agáta Kušniriková   7.B 



Republikové finále Odznaku všestrannosti 

Osm vybraných sportovců Národky se 3. – 4. 

září zúčastnilo Republikového finále Odznaku 

všestrannosti v Brně. Závody jsme zahájili vel-

kolepým nástupem všech zúčastněných. Zá-

vodníci, kterých bylo 600, vytvořili olympijské 

kruhy, učitelé zkratku SOV a obklopily nás řady 

olympioniků. Po slavnostních projevech vzác-

ných hostů a fanfárách armády mohl začít na 

krásném atletickém stadionu první závodní 

den. Ještě před rozcvičením Zumbou, která se 

stala tradicí Republikového finále, jsme sledo-

vali přistání několika parašutistů s důležitými 

vlajkami a poté už jsme se pustili do jednotli-

vých disciplín. Každý tým na ně doprovázel 

jeden policista a olymionik, což bylo skvělé! 

K nám byl přidělen olympijský vítěz v dráhové 

cyklistice Jiří Daler. Když jsme měli volno, na-

vštívili jsme #BeActive olympijskou vesničku, 

kde jsme si mohli vyzkoušet různé sporty, udě-

lat si tetování, hrát hry nebo si vyvolat fotku. 

Průběžně také probíhala autogramiáda desítek 

olympioniků, kterou jsme si moc užili. Po 

ukončení disciplín jsme si zase všichni zatančili 

Zumbu a sledovali exhibici, ve které se před-

stavila např. tenistka Lucie Šafářová. Různí 

sportovci si v týmech zkoušeli OV disciplíny a 

také se uskutečnila štafeta Armády ČR,  Policie 

ČR a učitelů ve veslování. Čekaly nás i ukázky 

práce policejních psovodů nebo bojové umění 

vojáků. Druhým dnem nás opět provázela pří-

jemná atmosféra, vzájemná podpora, hudba a 

hlas moderátora ČT - BBV Jana Smetany. 

Ukončili  jsme druhou půlku disciplín, užívali 

si nabízených aktivit a před vyhlášením 

jsme vyrazili na vlak, abychom se vůbec 

dostali domů. Republikové finále jsme si moc 

užili! Potkali jsme mnoho nových sportovců, 

popovídali si s olympioniky, zasportovali si a vy-

zkoušeli velkolepou závodní atmosféru. Rádi 

jsme reprezentovali naši školu na tak velké 

akci!                                    Ludmila Kozlová  9.M 

 

                                                                                                        

         

Tip na výlet do Kutné Hory od našeho 
redaktora Matyáše 

Kutná Hora je starodávné město, které má 

spoustu zajímavých památek.  

Vybral jsem pro vás čtyři nejzajímavější 

památky, a tak doufám, že se vám budou 

líbit. 

 



Chrám sv. Barbory 

Je to starý, velmi vysoký a nádherný chrám. 
Uvnitř je překvapivě malý oltář, ale když se 
podíváte pozorně, vidíte, že je jich tam 
několik a každý znázorňuje něco jiného. 
Také si můžete všimnout krásných ba-
revných oken, kterými  dovnitř proudí  ve 
dne  příjemné světlo. Potom můžete jít ta-
ké do druhého patra, kde je vidět do ústrojí 
varhan, zkrátka nádhera. 

Kostnice 

Kutnohorská kostnice je také moc za-
jímavé místo, i když nemá moc veselou 
historii. Když jdete do kostnice, musíte jít 
do podzemí. Je tam takový sklep. Zde jsou 
postaveny různé útvary z kostí a některé 
jsou vážně moc zajímavé. Pak se ještě dá jít 
do druhého patra, kde je výhled a malá 
vnitřní kaplička. Také moc zajímavé. 

 

Potom můžete navštívit Chrám Panny 
Marie Nanebevzetí . Je možná ještě větší 
než sv. Barbora, ale uvnitř není tak krásný. 
Opět se dá jít nahoru do dalšího patra, ale 
už tam není tak dobře vidět na varhany. 
Potom můžete jít ještě výš, na půdu. 
Bohužel, jak už obrázek napovídá, kolem 

vede silnice, takže to trochu kazí to krásné 
prostředí, ale i tak je to moc hezký  chrám. 

 

 

Jezuitská kolej 

Jezuitská kolej je  veliká budova, ve které je 
galerie moderního umění jménem Gask . 
Můžeme tam vidět hned dvě patra naplně-
ná různými obrazy a uměleckými sochami. 
V pokladně galerie si můžete koupit i kni-
hu. Zajímavá je zahrada, kde jsou také vy-
stavena umělecká díla, např. vopdopád ve 
tvaru schodů. Venku si posedíte a pozoru-
jete hezky upravenou zahradu,  nebo si 
zajdete přímo do galerie. Tak co ? Pře-
mluvíte rodiče, aby se tam s vámi jeli po-
dívat?                             Matyáš Vojík, 4.B 

 

Literární cukrárna 

 

Podzimní období 

Barevné listí něžně padá,  

zima je ještě pěkně slabá. 

Jablíčka, hrušky a ty švestky 

bumtarata třesky plesky. 

Sluníčko krásně zářívá 

a trošičku ještě zahřívá. 

Nastalo krásné podzimní období 

a já jdu mýt nádobí.   Štěpánka,7.M 


