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V pátek 24. června navštívila redakce předškoláky v naší mateřské školce. Zeptali jsme se dětí, 
jak se těší do 1. třídy, zda se jim bude po mateřské škole stýskat a zda už mají školní tašku. 
Také jsme předškolákům představili náš časopis a děti nám nakreslily krásné obrázky 
upovídané Kecky .   

                       

PŘEDŠKOLÁCI 
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                                                            Domča:  
Že se tam budu učit psát. 
Ne.  
Ne, ještě nemám. 
 
Nela: 
Abych se učila číst.  
Jo, bude se mi stýskat.  
Jo, je na ní kočička. 
 
Rozárka: 
Až se budu učit psát. 
Jo. 
Ne.  
 
Míša: 
Že budu číst. 
Jo.  
Ne. 
 
Danielek: 
Že se budu učit psát. 
Jo, bude.  
Ne. 
 
Emička: 
Na čtení.  
Jo. 
Mám na ní motýlka. 
 

 

 
 
Anička: 
Abych se tam učila psát písmenka.  
Ne. 
Jo, jsou tam na ní kočičky a dobroty.  
 
Andulka:  
Na matiku.  
Ano.  
Ne, ale maminka mi ji koupí. 
 
Nelinka: 
Až se tam naučím číst.  
Bude se mi stýskat.  
Jo, mám. Je na ní namalovaný motýlek. 
 

<REDAKCE> 
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SOBOTNÍ VÝLET ŠKOLNÍ DRUŽINY       

V sobotu 28. 5. ráno jsme vyjeli plni očekávání na náš plánovaný výlet do ZOO Chleby. 
Počasí v Malešově bylo krásné, slunečné a nálada v autobuse přímo skvělá!!! Moc jsme se 
těšili!!!  
Po příjezdu do Chlebů jsme byli trošku zklamaní tamním počasím, bylo zataženo, také nám 
sprchlo, ale to, co jsme viděli a zažili v ZOO, nám vše vynahradilo. 
Protože jsme měli komentovanou prohlídku objednanou až na desátou hodinu, zbývalo 
ještě trochu času, který jsme využili řáděním na lanových prolézačkách, 
kolotočích a jiných zábavných atrakcích. Paráda!!! 
Potom se nás ujal sám pan ředitel, který nám velmi krásně a obsáhle vyprávěl o expozici 
lvů, velbloudů, daňků a medvědů. 
Daňky jsme si dokonce mohli nakrmit větvičkami přímo v jejich výběhu, to byl opravdu 
velký zážitek! 
Paní průvodkyně Terezka nás pak zavedla do terária, kde jsme viděli agamu, sklípkany, hady 
různých barev a velikostí. 
Také jsme se mohli pomazlit s morčaty a králíčky. 
Po této prohlídce jsme navštívili místní obchůdek se suvenýry, kde si většina z nás koupila 
nějaké hezké plyšové zvířátko! 
Náš výlet potom pokračoval prohlídkou staré části ZOO, kde jsme viděli orla, opice, páva, 
surikaty, bílého klokana a všemožné ryby v akváriu. 
Po svačince v krásném altánku jsme zamířili k autobusu, který na nás čekal na parkovišti a 
plni krásných zážitků jsme odjeli domů. 
Výlet se nám vydařil a už se moc těšíme na další!!! 
Zdraví vás děti a vychovatelky ŠD 
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MUZEUM ČOKOLÁDY 

Do Muzea Čokolády jsme se vydali dne 8. 6. vlakem z Malešova. Hodně jsme se s dětmi  
těšili, protože všichni máme čokoládu moc rádi. A byli jsme zvědaví, jak to v muzeu vypadá 
a hlavně, co nám dají ochutnat. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny. První šla nejprve do 
malé místnosti - nejmenší muzeum čokolády v ČR, kde nám vykládali o historii čokoládovny 
v Kutné Hoře, o podniku, o výrobě a viděli jsme spoustu forem na čokolády a čokoládu 
starou přes 70. let. Druhá skupina si mezitím vyslechla "jak se čokoláda vaří". Dostali jsme 
ochutnat kakaový bob a všichni se zhrozili, že z tak hořkého zrna může vzniknout čokoláda. 
Někteří kulili oči a šklebili se. Další ochutnávka byla už příjemnější - matcha čokoláda - 
zelená, potom s citrusy, mléčná z kozího mléka a na konec jsme ochutnali 100% čokoládu. 
Děti nakoupily drobné čokolády a dárečky domů. Byla to podařená exkurze. 

S pozdravem J. Hájková a prvňáci 
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POHÁDKOVÝ KVÍZ    
 

1.  Koho měl čert Vraník v pohádce „S čerty nejsou žerty“ odnést do 
pekla? 

a)  Babičku Petra Máchala  
b)  Dorotu Máchalovou  
c)  Správce zámku  

 
2. V jaké pohádce zazněla hláška: „Ševče, pamatuj: Nad nikoho se 

nepovyšuj a před nikým se neponižuj! 
a) Šíleně smutná princezna  
b) Princezna se zlatou hvězdou  
c) Pyšná princezna  

 
3. Co volá Popelka z koruny stromů dolů na prince?  

a) „Sundej mě dolů“ 
b)  „Povídám ti pojď nahoru“ 
c)  „Jdi pryč“ 

 
4.  Kolik nápadníků měla Eliška z pohádky Princezna ze mlejna? 

a) 2  
b) 1 
c) 4                                                                           

 
5. Kdo v pohádce Anděl páně na zámku krade zlaté lžičky?  

a) Klíčnice 
b) Správce  
c) Dorotka                                                              

 
 
Řešení na str. 15                                                                                                   <VK> 
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OZDOBNÉ LETNÍ ORIGAMI 

 
 

<VK> 

DĚTSKÝ DEN NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI 

Žáci naší školy pomáhali na Dětském dnu, který organizoval Městys Malešov. Bohužel se v 
neděli 29. května moc nevydařilo počasí. Začalo pršet a jedno stanoviště (skákací hrad) se 
muselo zrušit. Také prolézání tunelu za mokra nešlo. Ale to vše nás nezastavilo a dětský 
den dále pokračoval. Později přestalo pršet a přicházely další a další děti, které se mohly 
zapojit do 15 stanovišť jako např.: lezení v tunelu, slalom s míčem, rovnováha 
s pingpongovým míčkem, co je v krabici, střelnice atd. Za splnění všech úkolů dostaly děti 
odměnu. 

<MOKA, KRIJA> 
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MISTROVSTVÍ V HOKEJI VE FINSKU 
 
86. ročník mistrovství světa v hokeji 2022 probíhal od pátku 13. do neděle 29. května 2022 ve 
Finsku, a to ve městě Tampere a v hlavním městě Helsinkách. Mistry světa se stali domácí 
Finové, kteří zdolali Kanadu 4:3 v prodloužení.  
 
Konečné pořadí MS v hokeji 2022 ve Finsku 

1. Finsko                                                                               
2. Kanada 
3. ČESKO 
4. USA 
5. Švýcarsko 
6. Švédsko 
7. Německo 
8. Slovensko 

 
 
 
 
Desetileté čekání na medaili ze seniorského 
šampionátu v hokeji končí. Češi získali ve 
Finsku bronz. Po dlouhých letech mohou 
mít Češi radost z hokeje. Neuvěřitelným 
obratem ve třetí třetině, ve které dali šest 
(!) branek, ji přinesl národní tým, který v 
zápase o 3. místo porazil Spojené státy 8:4. 
Desetileté čekání na medaili ze světového 
turnaje tak končí - je bronzová. 
 
Zdroj: 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ms-
hokej-2022-program-vysledky-167223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<JAMA> 

9. Dánsko 
10. Lotyšsko 
11. Rakousko 
12. Francie 
13. Norsko 
14. Kazachstán 
15. Itálie 
16. Velká Británie    

 
 
 

Výsledky našich hokejistů 

Sobota 14. 5. / 
15:20 Skupina ČESKO - Velká 

Británie 5:1  

Neděle 15. 5. / 
19:20 Skupina ČESKO - 

Švédsko 3:5  

Úterý 17. 5. / 
15:20 Skupina 

ČESKO - 
Rakousko 1:2  

Čtvrtek 19. 5. / 
19:20 

Skupina ČESKO - 
Lotyšsko 

5:1  

Sobota 21. 5. / 
19:20 

Skupina Norsko - 
ČESKO 

1:4  

Pondělí 23. 5. / 
15:20 Skupina USA – ČESKO 0:1  

Úterý 24. 5. / 
19:20 Skupina Finsko - ČESKO 3:0  

Čtvrtek 26. 5. / 
15:20 Čtvrtfinále Německo - 

ČESKO 1:4  

Sobota 28. 5 / 
17:20 Semifinále Kanada - 

ČESKO 6:1  

Neděle 29. 5. 
/ 14:20 O bronz ČESKO - USA 8:4 
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DVOUDENNÍ VÝLET DO ZBRASLAVIC 

Náš třídní výlet začal v 10 hodin před školou, odkud jsme se vydali v horkém počasí směr 
Zbraslavice. Cesta byla dlouhá, po 5 hodinách jsme se všichni radovali z vytouženého konce 
a odpočinku. Po ubytování se šlo do vody, kde si to všichni moc užili. Po koupání jsme 
opékali buřty a všem výtečně chutnaly. Náš první den rychle utekl a nastal čas večerky, ale 
samozřejmě se nikomu nechtělo jít spát. V noci jsme zažili ještě bojovku. Společně po 
chatkách jsme postupně chodili k rybníku, kde čekala paní učitelka Česalová, a pak se šlo 
ke staré chatce č. 15, kde pro změnu čekal pan učitel Zoufalý, aby nás vystrašil a 
kontroloval, jestli jsme se všichni podepsali na papír.  
Druhý den ráno jsme měli rozcvičku, která obnášela běh až k rybníku a plavání. Po snídani 
jsme se šli ještě vykoupat, ale koupání jsme měli přerušené deštěm. 
Všechno jednou končí a tak i náš pobyt v rekreačním areálu Zbraslavice, ale před odjezdem 
domů jsme se ještě stihli pohostit v restauraci Svatý Hubert.                               

<KRIJA> 
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Poznáte zaměstnankyně naší školní jídelny za mlada? 
Správné řešení naleznete na straně 15. 
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 symbol 
 pro jedovaté houby       
 
 

??? 

 

       symbol 
 pro nejedlé houby        
 

     symbol 
 pro jedlé houby 
             

      A                                                            B                                                       C 

 
       D                                                             E                                                                  F 

 
Správné řešení na str. 15       
                                                                                                                                                      <MOKA> 

POZNÁVAČKA HUB   
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SVĚŽÍ LETNÍ NEALKO-DRINKY 
 

Připravte si s námi letní svěží drinky, které vás v horkých letních dnech osvěží! 
 
 

 
 

 
MANGO DELIGHT 
1 mango                                              
3cl limetkové šťávy 
3 velké jahody                           
led 
vše smícháme v mixéru a podáváme 
ve skleničkách  
  
TARZAN  
8 cl ananasového a pomerančového 
džusu                             
4 cl bílého nebo ovocného jogurtu                                            
1 cl citronové šťávy  
1 lžička medu  
vše rozmixujeme a podáváme 
s ledem  

BATMAN  
8 cl brusinkového džusu  
4cl ananasového džusu  
stejně tolik sody  
1 cl citronové šťávy  
důkladně protřepeme a přecedíme 
přes sítko  
 
CINDERELLA 
 40 ml pomerančového džusu                 
20 ml sodovky          
40 ml ananasového džusu                        
10 ml cukrového sirupu  
čerstvá citronová šťáva                             
led, plátek citronu  

                                              <VK> 
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NOČNÍ REDAKCE 
 
Z pondělí 6. 6. na úterý 7. 6. jsme strávili noc ve škole, kde jsme zažili spoustu zážitků. Zahráli si stolní 
tenis, prohlédli si půdu, šli na bojovku, koukli jsme se na film a zažili spoustu dalších zajímavých věcí 
a musíme říct, že to bylo super. 
 

 
 

Moka: 
Můj nejhezčí zážitek je, že jsme šli prozkoumat první patro s Krijou a Aňul. Pak jsme se bály a šly 
zpátky do druhého patra a paní ředitelka stála na schodech a bafla na nás. 
 
Aňul: 
Můj nejlepší zážitek byl, když jsme šly s Krijou a Mokou z učebny češtiny a najednou se zavřely samy 
od sebe dveře od učebny cizích jazyků a začaly jsme ječet a běžely jsme za ostatními. 
 
Krija: 
Můj nejlepší zážitek byl ten, když jsme šli před bojovkou prozkoumat sklep s paní ředitelkou. Šli jsme 
bez světel a já šla jako poslední a najednou přede mnou začali ječet a já nevěděla proč, a tak jsem 

tam jen tak stála a usmívala se, protože jsem fakt vůbec netušila, proč křičí😄. 
 
JAMA:                                                                                                                             
Můj nejlepší zážitek byl ten, že jsme si to celé užili a všichni spolu strávili část našeho času, protože 
to stálo za to a bylo to super. 
 
VK: 
Já jsem si to celé moc užila a zážitků mám spoustu: např. když jsme šli s JAMOU na bojovku do sklepa 
a museli jsme se podepsat na papír na konci chodby. Moc se mi to celé líbilo a jsme ráda, že jsme 
spolu mohli strávit čas. 
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JAKÝM NEBEZPEČÍM BYCHOM SE MĚLI O PRÁZDNINÁCH VYVAROVAT? 

 Pozor na úrazy z trampolín (v posledních letech jich přibývá stále více) 
 Úpal ze sluníčka (stačí velké horko v kombinaci s nedostatkem tekutin) 
 Zvýšená opatrnost při koupání (nepřeceňujte své plavecké síly a vyhněte se 

skokům do neznámé vody) 
 Pozor také na klíšťata a vosí bodnutí  
 Jízda na kole (nezapomínejte na cyklistickou helmu ani reflexní prvky) 
 Jízda na kolečkových bruslích a skateboardech (vybavte se ochrannými 

pomůckami)                                  
Mějte krásné slunečné prázdniny, nezapomínejte na pitný režim a jezte hodně 

ovoce a zeleniny!            
                                <VK> 
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POZVÁNKA NA FILM  
GUMP  

PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 
 

Vyrazíte o prázdninách do kina? Třeba letního? Pokud ano, přinášíme vám tip na rodinný film o psí 
lásce a naději. V hlavní roli pes Gump a Boleslav Polívka. Hezkou zábavu!                      <JAMA> 
 

 
 
 
 
Řešení 
Pohádkový kvíz: 
1 b,   2 c,   3 b,   4 c,   5a 
 
Poznávačka hub: 
A nejedlý hřib satan  B jedovatá mochomůrka červená  C jedovatá mochomůrka zelená            
D nejedlá muchomůrka šiškovaná  E jedovatá muchomůrka zelená  F jedlá liška obecná  
 
Poznáte zaměstnance školní jídelny: 

1. Věra Hrabaňová 
2. Alena Balánová 
3. Miluše Zemanová 
4. Drahuše Vobořilová 
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ANKETA   
 
V letošním školním roce vyšla čtyři čísla Kecky: Podzimní, Zimní, Jarní a Letní, proto jsme 
se rozhodli ve stálé rubrice Anketa zeptat našich spolužáků, jaké je jejich nejoblíbenější 
roční období.                                                                                                                      <redakce> 

  

 
  
     

 

11%

45%

7%

8%

29%

celkem se zúčastnilo 128 žáků 

Jaro - 14 žáků

Léto - 58 žáků

Podzim - 9 žáků

Zima - 10 žáků

všechny - 37 žáků
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                                                                                 <KRIJA, AŇUL> 

 
 

 
KRÁSNÉ LÉTO A AHOJ V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE! 

REDAKCE 

Jak poznáte, že je 
venku tropické počasí? 
Když vám slepice snese 

vejce natvrdo. 

Co je hnědé, 
chlupaté a nosí 
sluneční brýle? 

Kokos na dovolené! 

Co říká 
sněhulák v 

létě? Louže. 

„Jaké jste měli o prázdninách 
počasí?”…„To vám nemohu 
říct, maminka mi zakázala 

mluvit sprostě.” 

Proč banány vždy používají 
opalovací krém před 

opalováním na slunci? Protože 
se loupají. 

Zdvojená lež – předpověď 
počasí s reklamou. 

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!“ 

 

Medvěd jede se zajícem na 
motorce.  Řídí medvěd a zeptá 

se zajíce: „Bojíš se?“ 
Zajíc: „Ne.“ 

Řídí zajíc a zeptá se medvěda: 
„Bojíš se?“ 

Medvěd: „Ne.“ 
Zajíc: „Bát by ses měl.“ 

Medvěd: „Proč?“ 
Zajíc: „Protože nedosáhnu na 

brzdu.“ 

„Haló, volám ohledně toho 
hlídacího psa, co jsme od vás 
koupili. Můžete nám poradit, 
jak to máme zařídit, aby nás 

pustil domů?“ 

Letní vtipy 


