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Milí čtenáři, 

Ruská agrese na Ukrajině nás všechny velmi 
zasáhla. Samozřejmě, že válku 
zaznamenaly i děti, ať už prostřednictvím 
televize nebo sociálních sítí. Hned první 
den války jsme na Národce s našimi žáky 
mluvili tak, aby přiměřeně chápali, co se 
děje, aby nepropadali úzkosti a strachu. 
Mluvili jsme i o pocitu bezmoci, a že i my 
můžeme nějak pomoci. Po příchodu 
prvních ukrajinských dětí bylo jasné, co je 
třeba udělat – sbírku školních potřeb. 
Požádali jsme rodiče o pomoc a během 
týdne jsme se radovali z veškerých potřeb 
do školy – tašky, penály, sešity, pastelky, 
tužky, barvy, štětce, lepidla, malé hračky, 
věci na tělocvik – to a ještě mnoho dalšího 
jsme roztřídili a nabídli k dispozici nejen 
našim ukrajinským žákům, ale i do dalších 
škol. Chtěla bych moc poděkovat našim 
úžasným rodičům, kteří neváhali a tuto 
sbírku nám umožnili. Zároveň jsem ráda, že 
jsme mohli uskutečnit benefiční koncerty, 
jejichž výtěžek ze vstupného poputuje na 
Ukrajinu. Potvrdili jsme si, že máme ve 
škole mnoho talentovaných a šikovných 
dětí. Zapojila se i ukrajinská děvčata a 
vystoupení se nezalekli ani pedagogové. 
Koncerty se povedly a podařilo se vybrat  
neuvěřitelných 45 600,- Kč, to i díky  

 

 

 

 

prodeji dětských výrobků. Děkuji učitelům 
a žákům, že za tak krátkou dobu připravili 
krásný kulturní zážitek.           Hana Bolková 

 

 



Od našich nejmenších 

I naši nejmenší - prvňáčci-  vyrazili bruslit na 
zimní stadion do Vimperku. Bruslilo devět 
dětí ze třídy. Na pomoc jim byli k ruce žáci 
sedmé třídy. Někteří jejich pomoc využili, 
jiní si poradili sami. Nejmenší návštěvníky 
ledu překvapila např. velká zima na zimním 
stadionu, příjemně byli překvapeni 
pokrokem v bruslení, který ten den udělali. 
Nejprve potřebovali pomoc starších 
spolužáků, po chvíli již bruslili sami. Jiné 
překvapilo velké množství dětí či to, že 
mohli bruslit sami tak, jak chtěli. Všichni se 
v pořádku vrátili a velké DÍKY posílají panu 
učiteli Frnochovi za sportovní zážitek a 
zpříjemnění školního týdne. Bruslení si 
prvňáčci připomínají i při vyučování - 
pomyslným bruslením po přídě a 
odříkáváním básničky, kterou se můžete 
naučit i Vy.  Třídní učitelka Věra Batystová                                            

Kominíku, kominíku,  

nebrusli nám na rybníku! 

Černou bruslí čmáry, čmáry,  

děláš na led černé čáry, 

vlnovky a kružnice, 

písmena a číslice.  

No, tohle svět neviděl! 

Tady nejsme ve třídě! 

Bruslení ve Vimperku 

Již rok mám nové brusle, stále žádná zima, a tak 
jsem s radostí uvítala bruslení se školou ve 
Vimperku. 
Ráno jsem přišla do školy, kde se měli sejít ti, 
kteří se přihlásili. Kolem osmé hodiny pro nás 
přijel autobus. Pak jsme nastoupili a hurá směr 
Vimperk! Když jsme dojeli na místo,  všichni 
jsme šli na zimní stadion, kde jsme se rovnou 
přezuli do zimních bruslí. Pak jsme začali bruslit. 
Musela jsem se to ještě doučit, je to trochu jiné 
než kolečkové brusle. Jsem moc ráda,  že jsem 

se zúčastnila, bylo to skvělé a zábavné. Byl to pro 
mě hezký zážitek.                                             G.H.  
  

Už jsem čtenář 

Už jsem čtenář - tak se jmenoval program 
besedy v knihovně, kterou naše třída 2. B 
dostala jako dárek k Valentýnovi v pondělí 
14.2. Dozvěděli jsme se, jak dětská 
knihovna funguje, jak je možné stát se jejím 
členem a také, co se kromě půjčování knih 
může ještě v knihovně dělat. Překvapilo 
nás, že se v knihovně může svačit, hrát 
stolní hry, pracovat na počítači. Co jsme 
naopak dobře věděli, bylo, jak se máme v 
knihovně správně chovat. V druhé části 
besedy jsme si vyzkoušeli, jak najdeme 
mezi uloženými knihovními svazky tu svoji 
knihu - podle začátečního písmene 
autorova příjmení. Beseda se nám moc 
líbila. Už se těšíme na další, která je 
připravena na 14.3. Vždyť březen je měsíc 
knihy! Tématem budou Řemeslné pohád-
ky.                                                     Třída 2.B 

Stalo se 

Dřípatka 

Dne 16. 2. jsme byli na Dřípatce na téma 

Lidé celého světa. Šli jsme s naším třídním 

učitelem panem Dvořákem a paní asistent-

kou. Program byl moc zajímavý, probírali 

jsme například, kolik jeden člověk spotře-

buje vody. Ze školy jsme odcházeli okolo 

8.30 a zpět do školy jsme přišli zhruba 

v polovině páté hodiny. Na ochutnávku 

jsme mohli vyzkoušet sušené larvy a čoko-

ládu. Na začátku každý dostal falešnou le-

tenku a podle toho jsme byli rozděleni do 

šesti skupin, ve kterých jsme společně 

pracovali. Hráli jsme různé hry a ukazovali 

si státy na mapě. Děkujeme za krásně 

vymyšlený program.  

Za 5. A napsala Karin, Natálie a Tereza 



Jarní prázdniny  

O prázdninách jsem jela na lyže do Ra-
kouska. Strávila jsem tam šest dní. Ve 
zbytku času jsem dodělávala, co jsem 
nestihla a četla si.         Adéla Kimlová, 6.A .                                                  

Hned po škole jsme se balili a  jeli k babičce 
do Bavorova. Babička chová různá zvířata, 
hlavně koně, proto tam jezdím ráda.  Každý 
den jsme vstávali v sedm hodin ráno, pak 
následovala snídaně. Ráda krmím koně. U 
babičky jsme byli do čtvrtka. V pátek jsme 
jeli do Plzně do Dino parku. V sobotu jsme 
slavili bratrancovy narozeniny. Tam jsem 
přespala. V neděli jsem byla doma, šila ply-
šáka a malovala. Těším se na další 
prázdniny.                Redaktorka Natka, 6. A 

 

Karneval  

Karneval se pořádal dne 15. února ve velké 
tělocvičně a vše zorganizovala  školní dru-
žina. Nejčastější maskou byly čarodějky. 
Děti z I. stupně se zapojily do  různých 
soutěží a her, např. tanec s koštětem. 
Odměnou soutěžícím byly sladkosti. Vět-
šina dětí ocenila výběr hudby, kterou pro 
ně vybírali deváťáci. Dětem se také moc 
líbila výzdoba tělocvičny. Tímto bychom 
chtěli poděkovat paním vychovatelkám za 
uspořádání této akce.  Natálie a Karin, 5.A 

 

 

 

Valentýnská pošta 

V letošním roce uspořádal školní  
parlament, jako každý rok, Valentýnskou 
poštu. Žáci mohli vhazovat své valentýnky 
a přáníčka pro kamarády a učitele do 
bedny, která měla letos zvláštní místo a to 
pod ozdobeným stromem na chodbě. 
Deváťáci se patřičně oblékli a postarali o 
osobní předání každého přání. Letos jich 
bylo opravdu hodně (230).                     
Redaktor Tomáš a Kuba, VIII. 



Návštěva seniorů ve 3.M 

 

V pátek u nás byli senioři a já s Tomáškem 
jsme ukázali multiplikační tabuli. Přišli 
k nám jeden děda a jedna babička a my 
jsme jim ukázali dva příklady na násobení.  
Martínek Pešek 

Když jsme přišli do třídy v pátek 11.2, pustili 
jsme se do úklidu pomůcek. Skupina dětí 
šla s Terkou připravit čaj, protože k nám do 
třídy v druhém bloku zavítali senioři. Přišli 
se podívat, jak pracujeme na 
matematických pomůckách. Já jsem s Da-
níkem  představoval pomůcku bankovní 
hra.                                          Vašík Paraj                                                                               

11. února za námi přišli senioři, bylo to 5 
babiček a 1 dědeček. Já a Venda jsme dělali 
pomůcku známková hra. Byly u nás 3 
babičky, ukazovali jsme jim, jak se s pomůc-
kou pracuje a nechali jsme je si to vyzkou-
šet. Bylo to moc príma.   Anežka Nováková                           

Tento týden v pátek do 3. M přišli senioři. 
Já a Vašík jsme pracovali s bankovní hrou. 
Ale my jsme dostali babičku, která spíš učila 
nás než my ji!!!                             Daník Friedek 

Navštívili nás ve škole babičky a jeden 
dědeček. Šli se podívat na matematické 
pomůcky a já s mojí kamarádkou Nelinkou 
jsme ukazovaly pomůcku ploché počítadlo. 
A ukazovali jsme to 3 babičkám a dědečkovi 
a řekli nám, jak počítali oni jako malí.           
Zuzanka Bechyňová 

V pátek po svačině jsme se se Zuzou 
připravovali na příchod babiček a dědy. My 
jsme si připravili ploché počítadlo. Přišli a 
posadili se na židli, já jsem představovala 
naší třídu a pustili jsme se do toho. Násobili 
jsme, občas nám dávali příklady babičky a 
pak jsme se rozloučili.      Nelinka Kuklová 

 

 

Žáci druhého stupně soutěžili 

v anglickém jazyce 

V úterý 15. 2. se konalo školní kolo 
olympiády v anglickém jazyce. Soutěžící si 
změřili své znalosti a dovednosti ve třech 
disciplínách – poslechu, konverzaci a role-
play (hraní rolí). Všichni se snažili podat co 
nejlepší výkon a zaslouží si naši pochvalu. 
Do okresního kola, které se bude konat 
17.3.2022, postupuje  Eliška  Husinecká a 
Ludmila Kozlová. Blahopřejeme a držíme 
palce!!!                                 Mgr. Jana Klímová 

 

 

 

 

Recitační soutěž – 1. stupeň 

Všechny děti se velmi snažily. Není to pro 
ně  vůbec jednoduché. Zvládnout recitaci 
básně bez ostychu a s výrazem je opravdu 
pro děti velmi náročné. 

Paní učitelky Dana Pavličíková, Vladimíra 
Zimmermanová a Dana Zánová byly 
porotkyněmi, připravily pro všechny 
soutěžící pěkné ceny a dodávaly dětem 
odvahu. 

Soutěžilo se ve třech kategoriích. Jak to 
dopadlo ? 



I. Kategorie 

1. Markéta Dvořáková 

2. Sofie Štangrtová 

 II. kategorie 

1. Markéta PsutkovÁ 

2. Berenika  Trojanová 

3. Kryštof Klabouch 

    Josef Štenberk 

 III. kategorie 

1. Natálie Pritoková 

2. Alexandra Koutná 

3. Daniel Simandl 

Všem moc děkujeme za účast a 
gratulujeme! 

Recitační soutěž – 2. stupeň 

21. 3. 2022 se konalo školní kolo recitační 
soutěže druhého stupně. Celkem se zú-
častnilo 12 žáků z 6. – 9. ročníků. Všem 
recitátorům gratulujeme k odvaze re-
prezentovat své třídy ve školním kole, jejich 
výkony byly skvělé. Ovšem zvítězit 
nemohou všichni. V porotě zasedly paní 
učitelky Barbora Tischlerová a Hana 
Šimková.  
 
 

Kategorie 6. – 7. ročník 

1. místo – Adéla Kimlová 6. A 

2. místo – Adam Simandl 7. A 

3. místo – Simona Turková 6. A 

Kategorie 8. – 9. ročník 

1. místo – Lucie Sekáčová 9. A 

2. místo – Šimon Kovář 8. B 

3. místo – Šimon Váňa 8. A 

 

Vítězkám budeme držet palce v okresním 

kole Přehlídky malých recitátorů. 

        Barbora Tischlerová a Hana Šimková 

 

 



Dny otevřených dveří  

Při Dnech otevřených dveří 28. a 29. března 
jsme přivítali nejen rodiče, ale i děti z MŠ - 
předškoláky. Mnozí z nich k nám přijdou k 
zápisu. Školu sice už znají z akcí pro 
předškoláky, ale ve výuce byli poprvé. Byla 
to taková malá ochutnávka školního života 

- pracovali společně s našimi prvňáčky a 
druháky ve třídách. Nechybělo ani vyzkou-
šení interaktivní tabule a prohlídka školy, 
která byla završena svačinou ve školní jí-
delně. Doufáme, že se jim u nás líbilo a 
budeme se těšit brzy na shledanou.  

 

 

 

O čtyřech prasátkách 

V kinosále se 1. 2. 2022 konalo divadelní 
představení „O čtyřech prasátkách“. 
Nakonec se hrálo o třech prasátkách, 
protože jedno chybělo.  Hrálo se o prasát-
kách, jak si stavěla domečky. Ale i jiná 
zvířátka tam vystupovala, třeba ježek, 
veverka nebo srnka.  Přišly děti z Monte-
ssori, ale i z družin. Děti to moc bavilo a 
nakonec si 
mohly 
s prasátky 
popovídat. 
Diváci 
dostali jako 
dárek 
bonbón.  

Kája 
Lechnýřová 
4. B 

 

Sport 

Školní kolo v přehazované 

Další soutěží pokračovaly sportovní aktivity 
žáků I. stupně. Školní parlament připravil 
14. února turnaj v přehazované. Zúčastnily 
se všechny  třídy 3. -5. ročníků. Nejvíce se 
dařilo třídě 5. A, která celý turnaj vyhrála. 
Po dramatických bitvách obsadili žáci 4. A  
druhé místo, 4. B skončila na třetím místě. 
Mimo stupně vítězů skončilo družstva 3.A  a  
družstvo 3.B. Turnaje se zúčastnilo skoro 70 
sportovců.                    Mgr. Jaroslav Frnoch 



Turnaj v házené                                                                                             

14. březnový den proběhl v naší škole 
turnaj v házené, kterého se zúčastnilo pět 
družstev. Vítězem se stala 5.A, ale i vše-
chny ostatní družstva hrála dobře. Jeden 
zápas trval šest minut a každý tým hrál 
většinou čtyři zápasy. Tuto sportovní akci 
organizoval pan učitel Frnoch, kterému 
pomáhali žáci sedmé třídy. Moc rádi jsme 
se zúčastnili a bavilo nás to. Doufáme, že 
brzy bude další sportovní akce.                                             

                                   Saša a Vojta,5.A                                                                                  

Okrskové kolo v baskebalu 

Již tradičně organizuje naše škola okrskové 
kolo v basketbalu ve věkových kategoriích 
mladší žáci a žákyně. V letošním roce se 
turnaje zúčastnila čtyři družstva chlapců a 
tři družstva děvčat. Naše děvčata obsadila 
1. místo, kluci skončili druzí. Obě družstva 
tím postoupila do okresního finále.                                                                                                   

                                        Mgr. Jaroslav Frnoch 

 

 

Volejbal 9. A 
Dne 26. 1.  měli z devátých tříd okres ve 
volejbalovém utkání, jak holky, tak i kluci. 
Utkání bylo mezi čtyřmi školami ZŠ Vim- 
perk TGM, ZŠ Volary, ZŠ Vimperk Smetano-
va a ZŠ Prachatice. Naše 9.A se volejba-
lového utkání zúčastnila, kluci měli posily z 
8.A. Naši největší měli obavy, že skončí na 
posledním místě, ale nakonec získala děv-

čata a chlapci krásné druhé místo. Byly to 
vzrušující zápasy, žáci  se snažili ze všech 
svých sil. Každý si odvezl domů malou trofej 
na památku. Pokud se budete chtít podívat 
na trofej zblízka, můžete ji vidět ve velké 
síni trofejí v naší škole. Gratulujeme našim 
největším a sportu NAZDAR!   
                                                  Lucie Sekáčová 

 

Březen – měsíc knihy 

V naší třídě jsme  přečetli knihu Půlnoční 
kocourek, Klub tygrů – Hřbitov Dinosaurů a 
Robinson Crusoe. Nejvíce se u nás čtou 
dobrodružné knihy. Redaktorka Simča, 4. A 

Ve třídě III. A se nejvíce četla próza – 
Mašinka Tomáš, Hledá se Dory, Osamělý 
králíček, Děti z Bullerbynu nebo Víla 
Dášenka. Knihu si v březnu koupil Pája, 
jmenovala se Jak to funguje na Zemi. 
V dubnu prozkoumáme encyklopedie. 
Redaktor Jindra, III.A 

 
Zima končí 

Zima, zima, ziminka  

zahřeje nás maminka, 

Vypijeme čajíček, 

zimy už je kousíček, 

 Za chvilku nám zima končí 

já už slyším zpěv skřivánčí. 

                                                    Simona  6.A 

 

 
 
 
 
 
 



 

Naše žačka Saša ze 6.A pochází z Ukrajiny a 
již velmi dobře umí česky. V současné době 
pomáhá ostatním dětem, svým krajanům 
s překládáním a orientací v naší škole.  
Věděli jste, že ukrajinská abeceda se 
jmenuje cyrilice, používá se pro zá-
pis ukrajinštiny a tvoří ji 33 znaků a apo-
strof ?  Saša se představila ve svém rodném 
jazyce a také napsala básničku o jaře. 
       

 

      

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Ukrajinské děti dostávaly 

pohádky v Ukrajinštině 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajin%C5%A1tina

