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Dne 13. 3. odjela 6. a 7. třída na lyžařský výcvik do Orlických hor, kde se ti, co neuměli lyžovat, naučili. Mimo 
lyžování jsme si tam užili hodně srandy, např. jsme vyrazili dveře nebo rozebírali postel😊. Také jsme hráli každý 
večer s panem učitelem karty a vsázeli se o zajímavé sázky (vyběhnout celou sjezdovku, 15 kliků nebo dřepů 
apod.). Je neuvěřitelné, že pan učitel zažil prohru jen jednou, ale o tom se dozvíte v následujících článcích.  
 

 

 

 

              

 
 

REDAKTORKA VK 
Nejvtipnější zážitky z hraní karet 
  
Ve čtvrtek v 13:00 se běžela slíbená 
sjezdovka, kterou běžel i redaktor 
JAMA. Pan učitel si vedle nich 
v klidu sjížděl na lyžích. Taky jsme 
s holkami vymyslely, že když pan 
učitel prohraje v kartách, tak mu 
dáme na obličej masku a uděláme 
culíčky. To se nám ale bohužel 
nepovedlo. Ale jednoho dne se 
karty obrátily a pan učitel v kartách 
prohrál. Musel s námi jít na 
rozcvičku. Měli jsme z toho 
obrovskou radost. 

 

JAMA  
Nejvtipnější zážitek  
 
Jak už víte, každý den jsme hráli karty a jen jednou sem nám 
podařilo vyhrát nad panem učitelem. Stalo se to, protože nám 
perfektně vyšly karty. Když bylo jasné, že pan učitel prohrává, 
nervozita narostla. Když opravdu hru prohrál, všichni slavili a 
myslím si, že ten kdo už šel spát, tak se musel naším jásotem 
probudit. Byl slyšet přes celou chatu.  

 MOKA 
17. 3. DEN, kdy jsme dělali největší blbosti 
 
1. Potom, co jsme dopoledne dolyžovali, se v pokoji č. 3 odehrála 
velká mela. Dosud se neví, kdo strčil do jednoho z účastníka 
nehody, při které se podařilo omylem vyrazit dveře. Jeden z 
účastníků tlačil dveře nahoru a druhý dolů a bylo hotovo. 
2. Když jsme přišli ze společenské místnosti, tak se v pokoji č. 4 
jeden účastník rozhodl, že udělá vtip na svého spolubydlícího tím, 
že mu rozebral postel. 

Lyžařský výcvik 
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Aleš Kapička – žák naší třídy, přinesl na hodinu českého jazyka zábavnou hru – Story Cubes. Hodí se 
kostkami, padne devět obrázků. Ty musí budoucí spisovatelé všechny použít v krátkém příběhu. Nám 
padla tato slova – zámek, klíč, želva, šíp, strom, padák, veselý smajlík, blesk, počítadlo. Všichni se pustili 
s chutí do práce, toto jsou dvě nejzdařilejší práce: 

 
O stromu 

Byl jednou jeden starý strom a v tom stromě byl zámek. Dlouho ho nikdo neotevřel, protože nikdo 
nenašel klíč. Jednou byla bouřka a byly blesky a jeden blesk udeřil do stromu a strom začal hořet. Potom 
přiletěla želva s padákem a spustila vodní šíp. Na tom šípu byl pověšený veselý smajlík a želva měla 
počítadlo, aby si mohla hrát při letu padákem. Když želva přistála na zemi, smajlík se rozblikal a šíp 
ukazoval směrem ke stromu. Najednou strom přestal hořet. Šíp vtáhl želvu do stromu, smajlík odemkl 
zámek a objevil se poklad. A želva byla boháč. 

Filip Nováček 
 
 

O zámku 
Byl jednou jeden starý zámek. A s tím zámkem byl i klíč. A oba byly šťastný. Přidala se k nim želva, která 
držela v ruce šíp. A hrála si s počítadlem. Najednou udeřil blesk a objevil se padák a spadl na strom. 
Zámek, klíč a želva se rozhodly, že se proletí. Vzaly si s sebou padák a nastoupily do letadla. Když už byly 
v nebi, skočily dolů a moc si výlet užily. 

Aleš Kapička 

 

TVŮRČÍ PSANÍ VE 2. TŘÍDĚ                      
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12. dubna jsme se zúčastnili svatebního obřadu 8. třídy. Novomanžele Matěje Pelikána a 
Terezu Sechovcovou sezdala Tereza Vajglová. Svatebčané přišli k oltáři za doprovodu 
svých svědků, kterými byli David Hráček a Zuzana 
Hýblová. Svatební prstýnky donesla Amálie 
Šmejkalová. Poté, co si ženich a nevěsta řekli své 
ano, začala svatební hostina, na které už jsme 
bohužel nebyli. K dokonalosti nám chyběl jen  
novomanželský   polibek.                                                      
<MOKA, KRIJA> 

 

                                                                      
 

            
 

SVATBA 
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Oslovili jsme paní učitelky z prvního stupně, zda by se s námi nepodělily o tom, co právě zažívají na 
mateřské dovolené. Moc Vám děkujeme za Vaše příspěvky do časopisu!   

 
Dobrý den, milé redaktorky, 

protože jsme se s paní učitelkou Jiroudkovou zrovna minulý týden viděly, rozhodly 
jsme se článek i fotku poslat společně. 

 
Jak už možná víte, obě dvě máme holčičky - Anetku a Stelinku. Je jim 6 a 5 měsíců a 
je to s nimi legrace. Na mateřské dovolené se máme moc hezky. Občas to tedy není 

dovolená v pravém slova smyslu. Takový jeden malý človíček dá zabrat někdy víc než 
celá třída ve škole. 

Snažíme se potkávat a nedávno jsme se konečně viděly všechny 4 i jinak než s 
kočárky. Posíláme fotku. Schválně jestli někdo dokáže poznat, která z holčiček patří 

které z nás. Je to ale těžké, obě dvě jsou totiž podobné více svým tatínkům. 
Každopádně to vypadá, že budou kamarádky stejně jako jejich maminky. 

 
Zdravíme všechny čtenáře časopisu Kecka a doufáme, že se brzy uvidíme, paní 

učitelky Jiroudková a Bednářová. 
 

UČITELSKÝ BABYBOOM 
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Tomáš Šafařík se narodil 30. 6. 2020 jako pravé učitelské dítě, tedy na 
vysvědčení. Čas rychle utíká, a tak už to není žádné miminko. Miluje traktory 
a všechno, co má kola, taky čoko, čekup (kečup) a kurku (okurku). Maminku 
rád pozlobí kdejakou kulišárnou. S oblibou prchá ven na dvůr klidně i v 
bačkůrkách nebo bos a má legraci z toho, že se nedá chytit. Také třeba babičce 
krade klíček, který schovává pod koberec a potom říká: ,,Nemám.” 
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  JAKÉ POVOLANÍ JSTE CHTĚLA DĚLAT JAKO MALÁ? 
Myslím, že jsem si hrála na učitelku už odmala. 

 JAK DLOUHO A CO VŠECHNO JSTE UČILA NA NAŠÍ ŠKOLE? 
Učím především angličtinu, k angličtině mám tento rok ještě výchovu ke zdraví a v minulosti jsem měla i 
výtvarnou výchovu. 

 PROČ JSTE SI VYBRALA UČIT ANGLIČTINU? 
Protože jsem ji hodně využívala ve volném čase. Našla jsem si k ní tak nějak ze všech předmětů největší vztah. 
Baví mě s angličtinou pracovat. 

 JSTE SPOKOJENÁ SE SVÝMI ŽÁKY, KTERÉ UČÍTE? 
Určitě. Myslím, že máme na škole super žáky ve všech třídách. 

 NAVŠTÍVILA JSTE NĚKDY ANGLICKY MLUVÍCÍ ZEMI NEBO JI PLÁNUJETE V BUDOUCNU NAVŠTÍVIT? 
POKUD ANO, TAK JAKOU? 

Z anglicky mluvících zemí jsem navštívila jenom Anglii, ale určitě bych se nebránila ostatním anglicky mluvícím 
zemím, především USA, ale i Austrálie, Nový Zéland, Kanada. Všude bych se ráda podívala. 

 VÍME O TOM, ŽE ZAČÁTKEM KVĚTNA ODCHÁZÍTE NA MATEŘSKOU DOVOLENOU. JAK SE TĚŠÍTE NA 
MIMINKO? 

Těším se, ale mám i trošku obavy, asi to bude velký zápřah. Doufám, že budu mít hodné miminko. 
 CHTĚLA BYSTE SPÍŠE HOLČIČKU NEBO CHLAPEČKA? 

Chtěla jsem holčičku, ale už asi není moc tajemstvím, že to bude chlapeček, ale jsem ráda i za chlapečka 
samozřejmě. 

 PLÁNUJETE VÍCE DĚTÍ? 
Bude to záležet na tom, jak bude hodný, ale asi jenom jedno mi bude stačit, ale uvidíme. 

 VÍTE UŽ, JAK SE VAŠE DÍTĚ BUDE JMENOVAT? 
Bude to Jáchym.  

 BUDETE NA SVOJE DÍTĚ MLUVIT ANGLICKY? 
Možná, v rámci nějaké přípravy do školy tak jo, ale asi až v pozdějším věku. 

 CHTĚLA BYSTE SE PO MATEŘSKÉ DOVOLENÉ VRÁTIT K NÁM DO ŠKOLY? 
Určitě na 100 %. Jestli mám někde učit, tak do konce života jedině tady. 

 

 

ROZHOVOR S BUDOUCÍ MAMINKOU PANÍ UČITELKOU BÍLKOVOU 
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Nechali jste se napálit na APRÍLA? 

1. dubna se provádí různé žertíky a drobné zlomyslnosti již od 16. století.  Ve škole jsme nabízeli sušenky 
Oreo se zubní pastou. Také jsme vyučujícím na začátku hodiny zahráli spící třídu. Dva aprílové zážitky 
nám v pátek odpoledne prozradily i paní zástupkyně a paní učitelka Česalová. 

Paní Schneiderwindová 
Když jsem byla malá, bydleli jsme na hájovně.  A prvního dubna jsme na to zapomněli, že je prvního 
dubna a tatínek nás vyvedl aprílem a to takovým, že přiběhl ze zahrady a povídá: „Děti, honem, máme 
na zahradě želvu, ať neuteče!“, my jsme běželi, že jsme se mohli přetrhnout. Za námi začal tatínek volat: 
„Apríl, apríl!“. 
 
Paní Česalová 
Když jsem syna vyzvedla ze školní družiny, s nevinnou tváří a se zkroušeným výrazem mi v autě sdělil, že 
rozbil v družině televizi, že hodil míčkem tak, že televize spadla a je rozbitá. Ve zpětném zrcátku synův 
výraz ničemu nenasvědčoval. Nenapadlo mě, že je 1. dubna, tak říkám:  „Fajn a co s tím budeme dělat?“, 
„No, nevím, mami, budeme to asi muset zaplatit a koupit novou televizi“. Když jsem se ptala, jakou měli 
v družině televizi a kolik to bude stát, ozvalo se „Apríl“! 
                                                                                                                                                            <JAMA> 
 

Ahoj, dnes 13. 4. k nám do tělocvičny zavítal Ondřej Pelikán a Lenka Pelikánová s přednáškou Smysly 
zvířat. Tato akce se konala na prvním i druhém stupni ke Dni Země. Viděli jsme potkana, netopýra, švába, 
ježka, sovu, poštolku a hada. Všechna zvířata z Obory Žleby byla hodná a roztomilá. Všichni jsme si tuto 
hodinu strávenou se zvířátky užili a určitě i ty nejstarší to alespoň trochu bavilo.    

                                                                                                         <JAMA, AŇUL, VK>      

     

SMYSLY ZVÍŘAT 

APRÍL 
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Proč třídíme odpad? 
Pomůžeme ušetřit primární zdroje surovin, životní prostředí a energii! 
Umožníme jejich další zpracování a využití (recyklaci).  
Pokud odpad nevytřídíme už při jeho vzniku, tak jeho recyklace není možná. 

 

Třídění v malešovské škole 
V naší malešovské škole máme několik boxů a popelnic na třídění odpadu, které můžete najít v přízemí 
na druhém stupni. Co vše třídíme? Třídíme baterie, plasty, elektro odpad, kovové odpady, nápojové 
kartony a tonery do tiskárny. Ve škole také probíhá sběr papíru, který se skládá před školou. Tento papír 
se odváží do sběrného odpadu AVE Čáslav. 
Pokud doma budete mít nějaký rozbitý elektro odpad, který už není použitelný, tak ho můžete přinést 
k nám do školy a vyhodit do červené popelnice určené na elektro odpad. Vyhodit můžete např. žehličku, 
fén, mixér, toustovač nebo starý telefon. Můžete si také pořídit zdarma krabičku ECOCHESSE a až ji 
naplníte bateriemi, můžete ji vysypat do boxu v přízemí na druhém stupni. Dále můžete přinést prázdné 
náplně a tonery. Ty vhazujeme do sběrného boxu v učebně informatiky. 
Bohužel někdy nacházíme i v odpadkových koších v učebnách netříděný odpad: plechovky, PET lahve, 
kartonové obaly z projektu Mléko do škol, pak paní uklízečka třídí za nás…  
 A PROTO NEVYHAZUJTE VŠE DO ODPADKOVÝCH KOŠŮ, ALE CO LZE, TŘIĎTE V POPELNICÍCH NA 
DRUHÉM i PRVNÍM STUPNI.  

                                        <JAMA, VK> 

 

TŘÍDĚNÍ ODPADU 
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Český jazyk - ukázky z písanky                   

Takhle krásně píší naši prvňáci! Jak jste na tom s úpravou vy ?! 
 

         

           
 <redakce> 
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Správné řešení naleznete na straně 20. 
 

TAK JDE ČAS… poznáte na fotografiích z dětství paní asistentky? 
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V úterý 4. dubna jsme vyrazili na třídní exkurzi do Motýlího domu. Ráno jsme se sešli na nádraží a jeli 
vlakem do centra Prahy. Ve vlaku jsme strávili asi hodinu a půl. Když jsme dorazili, tak jsme se pěšky 
vydali do Hamley’s, což je hračkářství, ve kterém se Motýlí dům nachází. Nejdříve jsme dostali pokyny a 
poté již vstoupili do velké místnosti plné motýlů (byly jich tam stovky). Bylo tam hrozný vedro a vlhko, 
ale motýli byli nádherní. Někteří seděli na rostlinách, jiní si pochutnávali na ovoci, a pár z nich létalo 
nebo si na nás dokonce sedlo. Mohli jsme vidět i kukly a z jedné se zrovna jeden motýl líhnul. V Motýlím 
domě jsme strávili víc jak hodinu a poté jsme se ještě prošli po Hamley’s. Kolem dvanácté jsme se stavili 
v KFC na oběd a vydali se zpátky na hlavní nádraží, kde jsme dostali na hodinu rozchod. Pak už jsme jen 
nasedli do vlaku a v pořádku se vrátili domů.                                                                    <sedmáci, JAMA, VK> 

   
 

 
 

 
 
 
 

Exkurze 7. třídy 
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Velikonoce 
Tradičním symbolem Velikonoc v Česku je koleda na Velikonoční pondělí a s 

ní spojená proutěná pomlázka a malovaná vajíčka. Pomlázka se běžně plete 

z mladých vrbových proutků. Na koledu se s ní potom tradičně chodí v 

pondělí ráno. Podle tradice má vyšlehání vrbovým proutím předat dívkám 

část jeho jarní svěžesti. 

Velikonoční tradice 

 Květná neděle – připomínka Ježíšova příjezdu do Jeruzaléma, kdy ho 
lidé vítali palmovými ratolestmi, svěcení kočiček, vymetání domácností 
zelenými ratolestmi, oblékání nových šatů, 

 Modré pondělí – zdobení kostelů modrými látkami, den odpočinku, 

 Šedivé úterý – vymetání pavučin a úklid celého obydlí, pro východní 
církve den, kdy si lidé připomínají příběh o prokletí neplodného 
fíkovníku, 

 Škaredá středa – připomínka toho, že Jidáš Iškariotský zradil Ježíše 
Krista, pečení jidášů, které se jedí další den ráno, vymetání komínů a 
zlých sil, opalování polínek, z nichž se vyrábí křížky, 

 Zelený čtvrtek – připomínka poslední večeře Páně, poslední den, kdy 
zvoní kostelní zvony, než „odletí do Říma“, konzumace zelené stravy 
nebo pouze zeleniny, 

 Velký pátek – připomínka ukřižování Ježíše Krista, přísný půst, 
velkopáteční mše a obřady, den otevírání hor a hledání pokladů, kdy 
se nesmí prát prádlo, nikomu nic darovat, prodávat ani půjčovat, 

 Bílá sobota – návrat zvonů z Říma, Velikonoční vigilie, svěcení ohně, 
rozsvěcení velikonoční svíce (paškál), konec půstu, vymetání domu 
novým koštětem a zvyky spojené se zajištěním dobré úrody, 

 Boží hod velikonoční – oslava Kristova vzkříšení a nanebevstoupení, 
svěcení velikonočních pokrmů, první den hodování po čtyřicetidenním 
půstu, velikonoční jízdy na koních, 

 Velikonoční pondělí (Červené pondělí) – den pomlázky a koledování 
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Bylo pro nás velkým potěšením, že mohl naši školu navštívit vítěz 4. řady soutěže 
MASTERCHEFF ČESKO pan Roman Staša. Narodil se ve Zlíně, je mu 33 let, je kondičním 
trenérem a také bývalý juniorský hokejista. V soutěži se probojoval do velkého finále, kde 
své tříchodové menu založil na foie gras (játra z vodních ptáků). Když jsme se ho zeptali, co 
mu tato soutěž přinesla, řekl: „Tahle soutěž mi popsala hodně stran v mojí životní knize, byl 
to fakt velký zážitek!“ Což nám připomnělo, že vydal kuchařku MATLA. Také nám přijel 
představit projekt „BEZ ADRESY“, kde si můžete z pohodlí domova s Romanem zavařit. 
Nechyběla ani vítězná trofej, kterou nám přivezl ukázat, společné focení a autogramiáda. 
Celou besedou nás provázeli moderátoři Valerie Křížková a Jan Martínek. Setkání 
s Romanem Stašou bylo pro nás všechny velkým zážitkem. 

                
 

 
                                                                                <VK> 

 

BESEDA S ROMANEM STAŠOU 
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28. dubna proběhlo v Malešově další kolo Target Sprintu, který se konal naposledy před 2 roky.  

 
Pravidla a o co jde  

Target Sprint neboli terčový - střelecký sprint, je mladá sportovní disciplína, která kombinuje běh na střední 
vzdálenost a střelbu na terč. Závodníci uběhnou tři úseky o délce 400 m a mezi nimi absolvují dvě střelecké 
zastávky s pěti zasaženými terči. Střelba z laserových pušek probíhá vleže nebo vestoje dle věkové kategorie. 
Závody jsou divácky atraktivní a mohou se uskutečnit nejen na atletických oválech ale také v terénu.  

 
Průběh 

V části druhé vyučovací hodiny jsme celý druhý stupeň odešli na fotbalové hřiště v Malešově, kde už pro nás byly 
připraveny závody. Jako první běžela skupina složená z holek 6. a 7. třídy. Krátce poté, co jsme všichni poměřili 
síly, proběhlo vyhlášení. 

Výsledky – zdroj: sporty-cz.cz  
Mezi nejmladšími závodníky z 6. třídy se z vítězství radovali Valerie Křížková (7:49,052 s) a Milan Bečán (7:29,454 
s). Stříbrné medaile vybojovali Anna Peterková (9:35,632 s) a Zbyněk Mráz (7:45,403 s). Třetí příčku pak obsadili 
Monika Hebrová (12:02,069 s) a Daniel Černý (7:48,111 s). 

 
V sedmé třídě se z vítězství mohla radovat Martina Vondřejcová s vynikajícím časem 5:45,203 s. Pro stříbro si 
doběhla Denisa Michalicová s časem 6:27,345 s, bronzová skončila mezi sedmačkami Barbora Trávnická s časem 
6:27,554 s. Mezi chlapci zvítězil Vendelín Vlček za opět rychlý výkon 5:50,290 s, stříbro si na krk pověsil Antonín 
Doležal (6:17,538 s) a bronz bral Denis Bleha (6:54,398 s). 

 
Amálie Šmejkalová byla nejrychlejší závodnicí z 8. třídy. Cílem proběhla v čase 6:32,278 s. Druhá doběhla Klára 
Blehová (7:01,574 s), třetí místo obsadila Tereza Hálová (7:21,125 s). Z osmáků byl nejrychlejší Milan Balko 
(7:33,162 s), kterého na stupních vítězů doplnili druhý Matěj Pelikán (7:24,234 s) a třetí Tomáš Pelikán (7:53,843 
s). 

 
Vítězkou závodu dívek z 9. třídy se stala Natálie Černá (7:47,955 s) před Eliškou Bednářovou (7:51,936 s) a Adélou 
Michalovou (8:19,533 s). Nejrychlejším závodníkem byl v Malešově deváťák Josef Sochůrek, který zvítězil v čase 
5:16,469 s. Druhé místo vybojoval Ladislav Zatřepálek (5:23,356 s) a bronzový byl Matěj Malina (6:04,367 s). 

<JAMA> 

 
 
 

TARGET SPRINT 
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Během praktických činností ve středu 27. dubna vařila naše 6. třída zdravé pochoutky do celostátní 
soutěže Zdravá pětka. Byli jsme rozděleni do 4 týmů, které jsme si pojmenovali Zelenina, Girls Masters, 
Žrouti a Salátovci. Během 90 minut jsme zvládli připravit 4 skvěle vymyšlená jídla, která musela splňovat 
zásady Zdravé 5. Slavnostní pokrmy jsme nafotili a poslali do soutěže. Během týdenního hlasování jsme 
dostali ve velké konkurenci ostatních týmů z celé republiky hodně hlasů. Moc děkujeme všem, kteří se 
do hlasování zapojili.  
Tým Zelenina se salátem z černé čočky a tapiokovým pudinkem získal od odborné poroty ocenění              
za originalitu.  

 
 
 
 

FINÁLE ZDRAVÉ PĚTKY 
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Sbíhají se vám také sliny? Zkuste si doma uvařit podle našich receptů. Přejeme vám u 
toho hodně zábavy! Ať vám chutná 😊! 
Tým Žrouti 
Ovesné lívance s lesním ovocem 
Suroviny: Ovesné vločky, vajíčko, bílý jogurt, lesní plody, med  
Nejprve smícháme ovesné vločky s vajíčkem. Poté lžící vytvoříme na rozehřáté pánvičce nebo grilu 3 
hromádky, které se nám trošku roztečou do stran. Lívanečky pečeme z obou stran asi 2 minuty. Potřeme 
bílým jogurtem, přidáme ovoce (vcelku nebo rozmačkané) a zakápneme medem. 
 

Tým Girls Masters 
Pstruh s mandlovou krustou, mrkvovým pyré a pomerančovým fresh džusem 
Ingredience: 1-2 mrkve a brambor, 100 g mletých mandlí, filet ze pstruha, 2 lžíce olivového oleje, 2 lžíce 
dijonské hořčice, sůl, pepř, jarní cibulka Mrkev a brambor očistíme, rozřízneme na půl a dáme do vařící 
osolené vody a vaříme do měkka. Filet omyjeme pod studenou vodou a potřeme dijonskou hořčicí a 
obalíme v mletých mandlích. Na pánvi rozehřejeme 2 lžíce olivového oleje, dáme filet do pánve kůží dolů 
a restujeme do zlatova. Mrkev s bramborem rozmixujeme. Na pánvi si orestujeme plátky mandlí a jarní 
cibulku k ozdobení a můžeme servírovat. Fresh džus připravíme ze šťávy vymačkané z čerstvých 
pomerančů. 

 
Tým Salátovci 
Salát s mozzarellou 
Bazalka-dle chuti, červená cibule-1ks, mozzarella-1ks, olivový olej-1 polévková lžíce, pepř-dle chuti, 
polníček 100 g, rajče-2ks, rukola-100 g, sůl-dle chuti Mozzarellu pokrájíme na plátky, cibuli na kolečka a 
přidáme polníček, rukolu, nakrájená rajčata a posekanou čerstvou bazalku. Osolíme, opepříme, 
zakápneme olivovým olejem a podáváme. 
 

Tým Zelenina 
Salát z černé čočky a tapiokový pudink 
Suroviny: Olivový olej, mrkev, paprika, zázvor, česnek, kokosové mléko, černá čočka, sůl, pepř, zelený 
salát  
Na pánvičku dáme trochu olivového oleje. Když se pánvička rozehřeje, dáme tam nastrouhanou mrkev 
s paprikou, která je nakrájená na kostičky. Když se to trošku orestuje, přidáme trochu zázvoru a 1 
stroužek česneku. Zamícháme a zalijeme kokosovým mlékem. Přidáme uvařenou černou čočku, 
zamícháme, osolíme, opepříme a zase zamícháme. Na talíř dáme zelený salát a na to tu čočku. 2. 
Tapioka, kokosové mléko, třtinový cukr, ananas, voda Tapioku dáme do menšího kastrolu, zalijte vodou 
a kokosovým mlékem. Přidáme třtinový cukr a pozvolna vařte 20 minut, dokud perly nezměknou a směs 
nebude houstnout. Tapioku promícháváme. Směs necháme trochu zchladnout. Naplníme tapioku do 
skleniček a navrch tam dáme ananas.                                                                                                      <MOKA, AŇUL> 
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Ve dne 4. května proběhlo školní kolo dopravní soutěže, kterou organizovali deváťáci s třídní učitelkou Šteflovou. 
Tento rok se nepostupovalo do okresního kola, ale věřím, že příští rok se bude příští rok postupovat.  

 
Umístění:                                                 
 
1. TŘÍDA                                                                                                     
1. Adam Jeřábek, Štěpánka Suková       
2. Matěj Balán                                          
3. Dominik Reichmann                              
 
2. TŘÍDA 
1. Anežka Podhorová                          
2. Nela Šafaříková                                
3. David Strnad                                     
 
3. TŘÍDA 
1. Sofie Navrátilová, David Nešpor 
2. Tomáš Křížek                                                     
3. Vojtěch Janovský                                              
 
4. TŘÍDA 
1. David Svoboda                                      
2. Lukáš Chudomel                                   
3. Štěpán Žatečka                                     
 

5. TŘÍDA 
1. Jáchym Navrátil, Adéla Škopková                 
2. Marie Hodáňová                                              
3. Natálie Sechovcová, Soňa Zatřepálková      
 
6. TŘÍDA 
1. Josef Podhora                     
2. Kristýna Janatová               
3. Martin Burýšek                   
                                                                                         
7. TŘÍDA 
1. Daniel Novotný, Simona Zatřepálková   
2. Martina Vondřejcová                                  
3. Vendelín Vlček                                              
 
8. TŘÍDA 
1. Julie Bečánová                       
2. Petr Sedláček                         
3. Tereza Hálová           
  

Nejméně trestných bodů získali: 
1. Dan Novotný, David Svoboda, Simona Zatřepálková (2) 
2. Martina Vondřejcová (4) 
3. Sofie Navrátilová, David Nešpor (6)             
                                                                         
                                                                           GRATULUJEME!                                                      <MOKA,JAMA> 
 
 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ 
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POZNÁVAČKA JARNÍCH KVĚTIN 
Správné řesení naleznete na následující straně. 

<AŇUL> 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
g) 

 

h) 
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Rozhodli jsme se zeptat našich spolužáků z 1. – 9. třídy, v kolik hodin obvykle chodí spát, 
když druhý den ráno vstávají do školy.  
 

 
                     

<REDAKCE> 
 
Foto z dětství: 1) Marie Schneiderwindová 2) Jitka Jahodářová 3) Eva Novotná 4) Lucie Jirovská                               
 
Jarní poznávačka: a) slunečnice b) sněženka c) pampeliška d) čemeřice e) koniklec f) sasanka g) ladoňka  
                                 h) bledule 

 

30%

23%
23%

9%

6%
9%

Celkem se ankety zúčastnilo 120 žáků.

do 8 hod - 36 žáků

do 9 hod - 28 žáků

do 10 hod - 27 žáků

do 11 hod - 11 žáků

do 12 hod - 7 žáků

po půlnoci - 11 žáků

ANKETA 
V kolik hodin chodíš spát ve dnech školy? 
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Šesťáci v Národním muzeu v Praze  
V úterý 17. 5. jsme jeli vlakem na exkurzi do Národního muzea v Praze. Sraz jsme měli v 7:10 na nádraží 
v Malešově a v  8:45 jsme dorazili do Prahy. 

 Z hlavního nádraží jsme se šli podívat na Václavské náměstí, protože muzeum otevíralo až v 10:00. 
V Národním muzeu jsme prošli několik expozic, od zvířat až po historii. Také jsme se šli podívat do 
kopule, ze které byl krásný výhled na Václavské náměstí a Prahu. 

Z muzea jsme šli do McDonaldu a Starbucksu a občerstveni jsme se šli projít do zahrad,  kde bylo i dětské 
hřiště a pan učitel nás točil na kolotoči. Výlet jsme si moc užili, protože byl plný zážitků, srandy a hodně 
jsme se toho také i naučili.                                                                                                                                 <VK> 
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                                       Jarní vtipy    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                                       

 
 
 
 
<KRIJA, MOKA, AŇUL> 

Jak můžeme vědět, že 
je mrkev zdravá na 
oči? Viděli jste už 
králíka s brýlemi? 

Pepíček přijde ze školy a ptá se: 
„Mami, nejsou dneska náhodou 
Velikonoce?” 
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč 
se ptáš?” „No, že jsem si 
vykoledoval pětku...” 
 

 
Co přejete velikonočnímu 
zajíčku k jeho narozeninám? 
Hoppy narozeniny! 
 

 
Proč šnek nemůže  
utíkat? Protože by mu 
vlály oči! 

 

 
Povídá si žába s žábou. 

První žába: „Je mi špatně.“ 
A ta druhá: „Nepovídej, no 

jsi nějak zelená. 
 

 

 
Malý komár se právě vrátil ze 
svého prvního letu a nadšeně 
vypravuje mamince: „Mami, to 
ti bylo prima, představ si, jak 
jsem tak letěl, všichni mi 
tleskali!“ 

 

Proč nemůžeme 
velikonočnímu vajíčku 
vyprávět vtipy? Mohlo by 
popraskat. 
 

Víš, jakou hudbu mají 
velikonoční zajčci 
nejradši? No, přece hip 
hop. 
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Pozvánka na Edufest ZŠ a MŠ Malešov 

 
 

Děti a zaměstnanci naší základní a mateřské školy srdečně zvou rodiče a veřejnost na 
společné setkání Edufest ZŠ a MŠ Malešov, které se bude konat v úterý 28. června. Hlavní 
program se koná od 16 do 18,00 před školou a v areálu pivovaru Malešov. 
 
Malý festival hravého učení a zážitků nabídne příjemně strávené odpoledne, kde si 
budou moci děti vyzkoušet různé aktivity - například parkourové skákání, kreslení ve 
stylu graffiti, streetdance, zpívání, hravé fyzikální pokusy a další. Součástí bude i venkovní 
výstava kreseb dětí.  
 
Rodiče budou mít možnost aktivně se zapojit na stanovištích nebo si popovídat se 
zástupci Eduzměny na téma vzdělávání, vlastních vzpomínek na školu a také si užít 
příjemný čas se svými dětmi. Pro zájemce bude následovat volný program - opékání 
buřtů a posezení v areálu pivovaru až do 20 hodin. 
 
“Využili jsme nabídky Eduzměny a v rámci výuky tělesné, výtvarné a hudební výchovy 
jsme přizvali k našim vyučujícím “kluky a holky” z uskupení Street 4 Kids. Ti navštěvují 
školy po celé ČR a zpestřují výuku prvky hudby, pohybu a umění takzvaně “z ulice”. Tyto 
aktivity jsou dětmi a žáky vnímány jako moderní a atraktivní. Dochází k obohacení výuky, 
je propojeno školní a neformální vzdělávání, při kterém se rozvíjí pohybové, sportovní a 
umělecké kompetence dětí a žáků,” říká o části programu ředitelka školy Lenka 
Kolmanová.  
 

                                        


