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Úvodem:  

Děti malovaly Jěžíška (do soutěže pro nejmenovaný deník). Jeden 

z žáků ho namaloval jako zloděje a podvodníka. Asi má s Ježíškem 

špatné zkušenosti. Nejspíš ho nějak zásadně zklamal. Vzpomínám si, 

že mě jednou zásadně zklamal, když jsem si přála pod stromeček 

nové album na svou utěšeně se rozšiřující sbírku známek, ale album 

dostal můj starší bratr. Navíc s pobídkou, abychom sbírku dali 

dohromady. Rodičům už se tenkrát nechtělo kupovat všechny 

známky dvakrát, lezlo to dost do peněz. Je zajímavé, že člověku víc 

utkví ty Vánoce, kdy ho Ježíšek „zásadně zklamal“, než ty, kdy bylo 

vše nadmíru v pořádku. Prostě očekáváme, že to „v pořádku“ bude. A 

často si pak v paměti fixujeme spíše to negativní, třebaže 

mimořádné. V poslední době jsem slyšela z více stran, že pokud 

chcete být spokojení (a nejste), je třeba „obrátit své emoční rovnice“, 

začít psát „nový životní příběh“ (tedy ten svůj vlastní) atd. Každý to 

pojmenovává jinak, ale princip je vždy stejný. Zaměřit se na věci 

pozitivní. A tak si nebudu na Vánoce dělat starosti s tím, že mi 

Ježíšek zase nepřinese nové auto, dovolenou u moře ani na horách, 

napařovací žehličku místo té, z jejíž přídavné nádrže už nám vytéká 

voda na podlahu, ani vysavač, z něhož se v nejméně příhodných 

okamžicích vymršťuje ta „pitomá černá hadice“. Já bych totiž od 

Ježíška stejně žádné spotřebiče nechtěla. Budu se těšit z toho, že se 

zase jednou sejdu s téměř celou rodinou, že uděláme s dcerou ten 

výtečný bramborový salát podle babiččina receptu, že nebudu muset 

kupovat, zabíjet či porcovat kapra, protože toho má na starosti 

bratr (který se navíc postará o výborné bílé i červené), že si zajdu se 

svými „dětmi“ do kina na 3.díl Hobita (moje „děti“ to přece budou i 

za dalších 18 let), zkrátka že Vánoce budou podle mých představ, 

ačkoliv Ježíškovi jsem nenapsala a letos už asi nestihneme ani upéct 

žádné cukroví. No, možná..., ještě zbývá jeden víkend do Vánoc, tak 

pokud se nám bude chtít do vanilkových rohlíčků, máčených 

v čokoládě na vaření. Tenhle recept je tak trochu náš vlastní, i když 

ho možná před námi objevila už spousta jiných lidí. Stejně jako 

máme každý recept na ty „své Vánoce“ a na svůj životní příběh. Tak 

vám přeju za redakci zpravodaje, ať je ten váš příběh na Vánoce i 

v novém roce co nejlepší, samozřejmě z vašeho pohledu. 

Jana Kubátová 
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Halloween 2014 

S přípravou letošní halloweenské párty se 

začalo už koncem září, začátkem října. 

Museli se rozdělit veškeré soutěže, 

promyslet, v čem budou spočívat a kdo je 

bude mít na starost. My jako osmáci jsme 

letos měli tu čest podílet se na 

halloweenské oslavě spolu s devátou třídou.  

Já, Kája a Irča jsme vymyslely svou vlastní soutěž, „Scary journey“, v překladu 

„Strašidelná cesta“, na jejímž začátku jste museli skopnout míčem láhve s vodou, nebo shodit 

plechovky (co si vyberete), potom přejít s ping-pongovým míčkem na lžičce po jedné noze asi tak 

tři metry dlouhou trasu a poté se podepsat na obrovský kus papíru, který bude sloužit jako 

památka pro další generace. 

Takže když nastal den, kdy se Halloween slaví po 

celém světě, 31.10, sešli jsme se po škole, zhruba 

v jednu hodinu, přestože samotná oslava začínala až 

ve tři. Připravili jsme si svá stanoviště, vydlabali 

dýně, pověsili nápisy s názvy soutěží, nanosili ceny a 

čekali, až přijdou děti. 

Všechno se tedy spustilo po třetí hodině, paní 

učitelka Polívková zahájila celé odpoledne a pak 

následovalo loutkové divadlo, které si pro nás 

připravila 6. třída. Po divadle už se všichni mohli 

rozběhnout k soutěžím. Děti byly většinou moc milé a 

slušné, proto náš „Scary journey“ tým všechno hladce 

zvládl. Soutěžilo se třeba v přetahování, pytlových 

závodech, létání na koštěti, ale děti si také mohly 

namalovat svůj balonek, ozdobit hnětynku nebo 

prolézt strašidelným tunelem. 

Okolo páté hodiny přišlo na řadu vyhlášení 

soutěže o nejlepší masku a dýni. Masek se zúčastnila 

velká spousta, proto bylo těžké vybrat pouze tři. 

Nakonec se na 1. místě umístil Petr Veselý s 27 hlasy, 

na 2. místě skončila Anna Válová s 18 hlasy a 3. místo získala Nella Štětinová, která dostala hlasů 

17. Vydlabaných dýní se letos sešlo 13 a absolutním vítězem se stala dýně Anety Pavelkové. 

Po vyhlášení se velká část lidí rozprchla domů, asi taky proto, že už se pomalu začalo stmívat. 

My, co jsme na Halloweenu pomáhali s organizací, jsme samozřejmě museli také pomoct 

s úklidem, což vypadalo asi tak, že silní kluci odnosili lavice a židle a my, holky, jsme odnosily to 

lehčí, co zbylo. A když bylo vše hotovo a uklizeno, pomalu jsme se všichni rozcházeli. 

Celkově se mi halloweenská oslava moc líbila a myslím, že se líbila i spoustě dětí, které si 

odnesly jak pěkné ceny, tak pěkné vzpomínky. Doufám, že příští rok nám také vyjde počasí a 

všechno se povede tak jako letos. Chtěla bych poděkovat hlavním organizátorkám této akce, 

učitelkám anglického jazyka, paní Kašparové, paní Polívkové a paní Maštalířové, bez kterých by 

tato akce asi nikdy nevznikla.                                                                                       Magdalena Kulasová 
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Halloween 6. třídy 

 

Honzík Kulas:  

Večer ve 20:25 jsme měli sraz ve 

škole. Paní učitelka řekla, že si 

uděláme večeři u stolu. Bylo moc 

pěkných dobrot: slané párky 

v listovém těstíčku, sladký dort, 

mňam! Potom jsme Zuzka, já, 

Vojta, Ondra a Péťa hráli Bang. Nedohráli jsme to, škoda. Potom jsme sjížděli schody ve 

spacácích. Tohoto závodu se zúčastnili Aneta, Ondra, Vojta, Nela a já. Pak jsme šli temnými 

chodbami školy od 6. třídy do 3. třídy. Moc jsme se báli, ale nakonec jsme to zvládli. Také nám 

paní učitelka pustila zfilmovanou Kytici K. J. Erbena. Po ní jsme šli bojovku a já jsem strašil s 

Pepou a Pájou. Paní učitelka nám dala svíčky, abychom je rozsvítili po cestě. Rozdělili jsme si 

místa a čekali, až naše třída dokouká Kytici. Pak jsme šli na místo a vylekali skoro každého aspoň 

jednou. Až všichni prošli stezku, šli jsme do školy a chvíli hráli schovku. Nakonec jsme šli spát.  

Aneta Linhartová:  

Po zahájení Halloween party jsme hráli divadlo. Pak jsme šli na soutěže. Po vyhlášení výsledků 

nám paní učitelka připomněla, že večer máme přijet, protože budeme spát ve škole. Všichni jsme 

přijeli včas. Akorát Petrovi se udělalo špatně, tak šel domů. Pak jsme jezdili po schodech a potom 

koukali na film Kytice. Pak jsme šli bojovku. My s Nelčou šly předposlední. Vojta a Ondra nás 

velmi vylekali. Pak jsme přišli a šli jsme spát. 

Dáša Kratochvílová  

Ihned po zahájení Halloween party naše šestá třída hrála loutkové divadlo. Jmenovalo se „Máme 

pro strach uděláno“. Po halloweenských soutěžích byli dva z naší třídy vyhlášeni v soutěži o 

nejlepší masku jako výherci. Byli to Petr Veselý a Nella Štětinová. Pak jsme šli všichni domů a 

měli jsme se vrátit asi za tři hodiny. Všichni jsme měli spacáky a karimatky. První, co jsme dělali, 

bylo, že jsme večeřeli při svíčkách a říkali si o duchách. Pak jsme hráli hry a sjížděli po schodech 

a pak jsme se dívali na Kytici od K. J. Erbena, byla docela strašidelná. Potom jsme šli na bojovku. 

Báli jsme se všichni, ale zvládli jsme to. Potom jsme ještě hráli hry a pak šli spát. 

Adam Bína:  

Pro mě to byla příprava na divadlo a nemoc. Na Halloween jsme připravovali divadlo o naší 

třídě. A vyráběli jsme si svoje postavičky. Já jsem si udělal hlavu z modelíny (tvrdla na vzduchu) 

a tělíčko z látky. Hlavu jsem vybarvil a tělíčko jsem sešil. A pak jsem se učil slova. Ráno jsem ale 

onemocněl a nemohl jít do školy. Bylo mi to líto, protože byl Halloween a mohl jsem spát ve 

škole. A tak jsem celý víkend byl doma. 
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Ondra Prokop: 

Co se mi líbilo na Halloweenu: 

Líbily se mi soutěže, které pro nás připravila osmá a devátá třida. Líbilo se mi halloweenské 

spaní, byla tam strašná legrace. Dívali jsme se na Kytici, je to česká klasika. Stezka odvahy byla 

výborná, bylo i relativně teplo. 

Co se mi nelíbilo:  Líbilo se mi všechno. 

David Račan:  

Po Halloweenu u školy jsme ve 20:25 šli do školy na přespávání. Nejdříve jsme si rozložili 

spacáky. Pak jsme hráli hry. Někteří sjížděli schody. Potom jsme zhasli a zapálili svíčky a povídali 

jsme si o Halloweenu a o našem strachu. Pak jsme šli skoro po celé škole po tmě. Mohli jsme si 

svítit jedině Vojtovým laserem. Když jsme se vrátili, tak jsme ještě chvilku blbli a pak jsme se 

koukali na horor Kytice. Vlastně to nebyl horor, ale česká klasika od Karla Jaromíra Erbena. A po 

Kytici jsme šli konečně na stezku odvahy. Holky se tak trochu bály a nechtěly jít. Ale nakonec šly 

všechny. Stezka odvahy trvala docela dlouho. Potom jsme šli do školy a ještě hráli na 

schovávanou po škole. Po skovávání jsme šli spát. Byla trochu rušnější noc, málokdo spal. Ale to 

je jedno. Ráno jsme měli budíček. Složili jsme spacáky, seřadili se a dostali jsme každý diplom za 

statečnost na stezce. Bylo to moc super, už se těším na další rok. 

Zuzka Šimonová:  

Halloween začal zahájením a následovalo naše divadlo. Celkem se nám povedlo. Potom začal 

program - různé soutěže. Moc mě to bavilo. Následovalo vyhlášení nejlepších masek a nejhezčích 

dýní. Nejlepší masku měl Petr z naší třídy, druhá byla Anička Válová a třetí Nelča, taky z naší 

třídy. Po vyhlášení jsme šli všichni domů a v půl deváté jsme šli před školu a čekali, než nás pustí 

do školy. Potom jsme šli do třídy a povídali si o našem strachu. Potmě jsme šli do třetí třídy a 

zase zpátky, potom jsme hráli různé hry a šli jsme na schody a sjížděli po nich. Nejlepší byl 

Honza. Pak jsme se šli koukat na Kytici. Mezitím kluci připravili bojovku. První šel Vojta, který se 

ztratil. Šla pro něj paní učitelka a zdržela se tam asi čtvrt hodiny. Potom šel Ondra a pak já. Nejvíc 

jsem se bála Vojty. Ale  bylo to v pohodě. Šli jsme zpátky do školy a hráli schovku. Potom jsme už 

šli spát. Ráno jsme vstali, uklidili a šli domů. 

 

Nelinka Štětinová:  

Nejvíc se mi líbila 

maska Petra, protože 

vypadal, že má 

roztrhanou tvář a 

krev má až na tričku. 

Taky jsme hráli 

divadlo a myslím si, 

že se nám povedlo. 

Ze všeho nejvíc mě 
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bavilo spaní ve škole, protože jsme měli závody ve sjezdu ze schodů na spacáku. A za to jsme 

dostávali i diplomy! Měli jsme bojovku, chodili ve tmě po škole a měli halloweenskou večeři při 

svíčkách, koukali jsme na Kytici od K.J.Erbena. Těším se na příští spaní ve škole a doufám, že 

bude stejné jako tohle. 

Petr Veselý:  

Halloween byl super! Hodně jsem se těšil na to, že budeme hrát divadlo, a na všechny hry, které 

připravila 9. a 8. třída. Když jsme dohráli, byl jsem rád, že jsme to zahráli dobře. Pak jsem si běžel 

pro soutěžní číslo a přál jsem si, abych se umístil na první, druhé nebo třetí místo. Pak jsem tam 

běhal po různých hrách. Pak bylo vyhlášení za nejlepší masku a dýni. Byl jsem první a byl jsem 

rád. Pak jsem šel domů připravit si věci do školy, protože jsme tam spali. Nemohl jsem se dočkat, 

až tam půjdu. Když jsme tam všichni přišli, tak jsme šli nahoru do třídy. Hráli jsme hry a mně se 

udělalo špatně a musel jsem domů. Byl jsem naštvaný. 

Vojta Viktora:  

Spali jsme ve škole a mně se nejvíce líbilo, jak jsme šli stezku odvahy. Šel jsem jako první a pak 

jsem se vrátil bafat na ostatní. Také se mi líbilo, jak jsme hráli na schovku, ale nelíbilo se mi, jak 

holky ječely. Líbilo se mi také, jak jsme ze začátku jedli a povídali si o Halloweenu. Chození ve 

škole po tmě se mi také líbilo. Koukali jsme na film Kytice. Ale nejvíce si mi zamlouvalo, jak jsme 

jezdili po schodech ve spacákách. Nelíbila se mi večerka… 

Olga Vilímová:  

Náš společný Halloween začal v září, kdy Vojta přišel s nápadem zahrát divadlo. Napsal scénář, 

který pak doplnila Dáša, a práce mohla začít. Na hodinách výtvarné výchovy jsme připravili 

postavičky (vymodelované z polymerové hmoty, která schne na vzduchu, a doplněné oblečky ze 

zbytků látek) a dekorace. Myslím si, že výsledek je pěkný díky tomu, že se na práci podíleli 

všichni, celá třída. A právě taková práce je nejpříjemnější. Velké poděkování patří p. V. Pavelkovi 

za perfektně vyrobené divadlo a Janě Kubátové za kontrolu a opravy našich uměleckých textů. O 

zábavný odpolední program se postaraly učitelky a žáci starších tříd a příjemné prostředí 

halloweenské noci bylo vytvořeno za účasti rodičů. Ráda bych poděkovala maminkám a 

tatínkům všech dětí, kteří se o toto krásné prostředí postarali: upekli skvostné pochoutky, uvařili 

nápoje, zajistili 

důležité drobnosti 

i dopravu. A když 

se dá dohromady 

tolik snahy 

(učitelek, rodičů, 

dětí), tak je logické, 

že výsledek je 

povedený. Jako 

letošní Halloween.  
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Pěvecká soutěž SOLASIDO 

Před několika lety měla na čimelické ZŠ tradici pěvecká soutěž Sýkorka – ještě pod 

vedením paní učitelky Novákové. V letošním roce byla naší škole nabídnuta spolupráce 

s firmou Solasido, která pořádá pěvecké soutěže na základních školách.  

Na začátku listopadu byl uspořádán konkurz, na němž si zástupce pořádající firmy 

vybral 23 žáků, se kterými posléze natočil zvukový záznam s hudebním doprovodem. 

19. listopadu proběhla v restauraci na Hvížďalce generální zkouška za účasti prvního 

stupně. A večer v 18:00 hod to vypuklo! Pořad natáčela regionální televize Klatovy. Celý 

program probíhal za mohutného aplaudování diváků, kteří soutěžící povzbuzovali a 

fandili jim.  

Porota byla složena ze tří hudebníků, kytaristy Šindeláře, zpěváka Heráka a vítězky 

soutěže Solasido na ZŠ  Klatovy. Posuzovala intonaci, rytmus, náročnost písně a celkový 

dojem. Na závěr byli soutěžící vyhodnoceni a odměněni plyšovými hračkami.  

Během soutěže vystoupil i pěvecký sbor se třemi písněmi. Účinkující zpívali na 

playback, ale to jejich výkonu neubíralo na náročnosti a odvaze. Celý večer byl velmi 

pěkný a pro všechny zúčastněné to byl nádherný zážitek. 

M. Filipová, I. Filipová 

Soutěžící:  

 

I. kategorie 

1. třída 

K. Slavíková 

2. třída 

A. Koudelková - 2.místo 

Š. Kudela 

K. Prokopová 

J. Klímová - 1.místo 

3. třída 

L. Brabec 

K. Tesková 

P. Počtová - 3.místo 

 

II. kategorie 

4. třída 

L. Kostohryz 

T. Provazník 

5. třída 

D. Počtová - 3.místo 

D. Sommer 

M. Tetourová - 2.místo 

6. třída 

P. Jodasová 

D. Kratochvílová - 1.místo 

 

III. kategorie 

7. třída 

A. Pavelková 

M. Ulč 

8. třída 

J. Pavelka - 3.místo 

I. Filipová - 2.místo 

Ž. Žahourová 

K. Habichová 

M. Počtová 

9. třída 

L. Počtová - 1.místo 
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Odměňování účastníků soutěže Solasido. 

Atmosféra všech vystoupení byla velice krásná. 
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Podpora pro naše spolužáky 

V letošním roce získala Základní škola a Mateřská škola Čimelice prostředky 

z programu  MŠMT „Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2014“, 

vyhlášeného pod č.j. MSMT-33287/2013.   Jistě jste všichni zaznamenali příchod žáků, 

dětí vietnamských spoluobčanů, do druhé, třetí a čtvrté třídy. Prostředky byly využity 

v loňském a letošním školním roce na zlepšení pozice těchto spolužáků v kolektivu, na 

jejich začlenění do zájmových kroužků a na zlepšení znalostí českého jazyka. Linda, 

Anička i Tom se včlenili do kolektivů svých tříd výborně a s naším těžkým jazykem se 

vypořádávají velmi zdárně. Přejeme jim, ať se daří!                                                                                        

Šárka Maštalířová 
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Svěcení adventních věnců 

V neděli 30.11. 2014 se na čimelickém náměstí 

konalo svěcení adventních věnců, které vyráběli žáci naší 

školy. Ve 14:00 přicházeli lidé a kupovali si krásné věnce. 

Prodávaly je paní učitelka Vladyková a paní učitelka 

Jelínková. O chvilku později, když pan starosta pronesl pár 

slov, začal pěvecký sbor naší školy zpívat koledy. Jako první 

jsme zpívali Dobrou zprávu hlásej, dále A od těch časů; 

Chtíc, aby spal; Já bych rád k Betlému; Bim bam; Volek a 

oslík a kousek Rybovky. Potom, co jsme dozpívali, pan farář 

světil věnce. Bylo to moc hezké.  

Anna Ševčíková, foto M.Pivoňka 
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Rozhovor s paní učitelkou Andreou Zelenkovou nejen 

o jejím novém působišti 

 

Jak se vám daří na ZŠ v Milevsku? 

Jsem velmi spokojená, dělám práci, kterou mám ráda.  

Koho a co tam učíte? 

Mám druháčky. Což je jako osud, protože v čimelické škole jsem před návratem paní 

učitelky Karasové po mateřské dovolené měla učit také ve druhé třídě. Učím všechny 

předměty ve své druhé třídě. 

Stýská se vám po nás? :-) 

Lhala bych, kdybych řekla ano, ale také kdybych řekla, že ne. Nemám tolik času přemýšlet, 

protože ten měsíc, co učím v Milevsku, mi utekl mrknutím oka. Mnoho novinek, noví žáčci, 

noví kolegové, nové prostředí. Na druhou stranu škola v Čimelicích byla mou první školou, 

kde jsem začala učit, a tou i zůstane. Každopádně se mi stýská po letošních druháčcích, 

měla jsem je moc ráda.  

A plánujete se do Čimelic ještě vrátit? 

Nevím, co bude zítra… Rozhodně se návratu nebráním, prostředí i lidi v Čimelicích mám 

ráda.  

Kdybyste měla srovnat naši školu (a případně i její žáky) s tou vaší novou – v čem 

se liší a v čem jsou si podobné? 

Hlavní rozdíl je ve velikosti školy a počtu žáků. V Milevsku je kolem 400 žáků. Jinak děti 

jsou všude stejné☺. Po jednom odpracovaném měsíci se neodvažuji srovnávat.  Na druhou 

stranu  se domnívám, že ve větších školách má vedení školy větší finanční prostředky, a 

tedy větší možnosti. Tady v Milevsku se to projevuje tím, že téměř každá třída má 

interaktivní tabuli. Pro výuku jsou k dispozici iPody apod. 

Jak se těšíte a připravujete na Vánoce? 

V tomto asi zůstanu navždy dítětem. Těším se a moc. Užívám si už tuto dobu, protože 

vlastní Vánoce jsou jen 3 dny a utečou moc rychle. Baví mě ty přípravy, zdobení bytu, 

pečení. Těším se na mé oblíbené pohádky. Těším se, čím mé vlastní děti překvapí Ježíšek a 

jaké budou jejich reakce. Těším se na vánoční setkání s přáteli, na svařák a cukrovíčko. 

Změnilo se u vás ještě něco jiného kromě působiště?  

Nezměnilo, což je dobře. Jsem spokojená s tím, co mám. 
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Děkujeme za rozhovor a přejeme krásné Vánoce a hodně úspěchů v novém roce. 

(jak) 

Mikulášská besídka nové třídy paní učitelky Zelenkové na ZŠ v Milevsku. 

Kdopak to mluví? „Jaképak projevy. Je to holčička! A je krásná! Ta je vám tak 

krásná, že si to ani neumíte představit...,“ řečeno slovy krále z filmové pohádky Jak se budí 

princezny. Není to ale Růženka, je to Helenka. Dcera paní učitelky Průšové – Chvalové. 

Narodila se už v létě a brzy oslaví první půlrok na tomto světě. Tak jí popřejme hodně štěstí 

a hlavně lásky, protože ta přece překoná všechno, a nejen v pohádkách.  
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Výlet do Rožmitálu  

 Cesta autobusem do Rožmitálu trvala asi tři čtvrtě 

hodiny. V Rožmitálu jsme si my deváťáci rozdělili prvňáky. 

Každý měl jednoho, o kterého se celý den staral. Přišli jsme 

k muzeu Jakuba Jana Ryby. Nasvačili jsme se a pak jsme se 

rozdělili na dvě skupiny. První třída měla nějaký svůj 

jednoduchý program. A my jsme měli výklad o J.J.Rybovi. 

Paní průvodkyně mluvila zajímavě, takže jsme se dozvěděli 

spoustu nových informací. Když jsme prošli celé muzeum, 

koupili jsme si pohledy a někdo i kafe.  Pak jsme šli do 

kostela, kde jsme měli další výklad o kostelech, a pak nám 

varhaník zahrál Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. 

Dále jsme se šli podívat na varhany. Když jsme skončili v kostele, šli jsme na hřbitov, kde 

je hrob J. J. Ryby, a každý jsme mu zapálili svíčku. Pak jsme nastoupili do autobusu a 

odjeli domů.                                                                             Andrea Jelínková, Lucie Počtová 

 

 

 

 

 

 

www.podbrdskemuzeum.cz 

http://www.podbrdskemuzeum.cz/publikace
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Techmania v Plzni  

Ráno jsem vylezl z auta a stoupl si před halu, kde jsme měli čekat na autobus. 

Zanedlouho přišli kluci, a tak jsme si začali povídat.  Pak přijel autobus, my jsme 

nastoupili a sedli si na místa, která jsme si našli. Hned jsme se dali znovu do řeči. Cesta 

mi uběhla docela rychle a byla celkem v klidu, až na pár Kuchejdových zlomyslných činů.  

 Po asi hodině a půl jsme vystoupili na autobusové zastávce před Techmanií. A 

hned jsme šli do areálu. Nějakou dobu jsme museli čekat před vchodem na paní učitelku 

Vilímovou, než vše zařídí u pokladny. Pak pro nás přišla ven a všichni jsme šli dovnitř. 

U vchodových dveří byla hromada bílých a modrých balónků, které pak ke konci dne 

pracovníci Techmanie propichovali a vyhazovali do krabic. Celý areál byl obrovský, 

všude byly samé ,,pokusy“, například krátká běžecká dráha pro měření a porovnávání 

rychlostí, imitátor zemětřesení, vodní svět atd.  

Po příchodu jsme si uklidili batohy do místnosti 

k tomu určené, pak jsme měli rozchod. Nevím teď, jak 

dlouhý. S kluky jsme šli hned dolů vyzkoušet různé 

pokusy. Nejvíc mě asi bavilo ručkování. Po rozchodu 

jsme se zase sešli a pak jsme šli na oběd. Po obědě jsme 

zase měli rozchod, ale na kratší dobu, také jsme si 

museli vybrat téma, které budeme popisovat. Já jsem si 

vybral ježka v kleci, protože jsem ho jednou dokázal 

vyndat, ale už jsem ho nedokázal vrátit zpátky. Když 

jsem ho ale pak chtěl ukázat klukům, tak už ho mezitím 

někdo vrátil do klece.  

Poté nás rozdělili do skupin, jak jsme si vybrali 

ve škole. Já jsem šel do fyziky, kde jsme zkoumali 

radioaktivitu. Byla to celkem zábava. Po hodině, kterou 

jsme tam s panem fyzikářem strávili, jsme šli zpátky do 

hlavního areálu, kde jsme se šli koukat na pokusy 

s vodíkem a tekutým dusíkem, což mě velice bavilo, 

hlavně proto, že vodík krásně vybuchoval. Po skoro celém dni stráveném v Techmanii 

jsme přešli do domu s vesmírem, kde jsme se koukali na dva takové dokumenty. Jeden 

byl o podzimní obloze nad Plzní a druhý o kosmonautech. Bylo to celé ve 3D, takže bylo 

docela zajímavé se na to dívat. Ven z této budovy jsme vyšli už za tmy a rovnou jsme si to 

namířili k autobusu, který stál zase před vraty Techmanie na zastávce. Teda měl stát. 

Nestál tam, přijel za pár minut, takže jsme tam chvíli stáli, ale když jsem stál v podstatě 

celý den, tak už mě pár minut nezabilo. Když autobus přijel, nastoupili jsme a vyjeli směr 

Čimelice. Do Čimelic jsme přijeli asi ve tři čtvrtě na sedm a doma jsme s bráchou byli 

v sedm. Celý tento výlet mě určitě obohatil a bavil mě nejen z toho důvodu, že jsem zabil 

úterní školu.                                                                                                    

Vojtěch Štěpánek 
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foto: Olga Vilímová 

 

Další podrobnosti 

z exkurze do Techmanie 

najdete na 

www.zscimelice.cz 
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Okresní finále žáků osmé a deváté třídy ve florbale 

Ve středu 22. 10. 2014 proběhlo v Písku v obloukové hale okresní finále ZŠ ve 

florbalu chlapců v kategorii 8. a 9. tříd. Turnaje se zúčastnilo 11 škol včetně ZŠ Čimelice. 

Školy byly rozděleny do 2 skupin. Zápasy se hrály 1 x 10 minut - většinou čistého času.  

Začali jsme hrát se ZŠ Husova Písek. Den začal dobře, protože jsme vyhráli 2:0 a 

věřili jsme si do dalšího zápasu. Dalším soupeřem byla ZŠ Bernartice. Na začátku padly 

dva rychlé góly z obou stran a stav byl 1:1. Pak ZŠ Čimelice faulovala a žák z Bernartic 

proměnil nájezd. My jsme se ale vzchopili a zápas vyhráli 5:2. Jako další nás čekal zápas 

s trojnásobným vítězem tohoto turnaje - ZŠ Husova Písek. Po chvíli hraní byl stav 1:1. 

Všichni jsme byli nervózní, když se Tomáš Biskup rozběhl s míčkem a zvýšil skóre na 

2:1. ZŠ Husova Písek se ale nevzdávala a rychle nám gól oplatila. Pak Tomáš zopakoval 

svou akci a zajistil nám výhru 3:2. V posledním zápase ve skupině nám stačila 

se ZŠ Šobrova remíza a tu jsme taky uhráli. 

Ve finále turnaje jsme se utkali se ZŠ Masarykova Písek. Písecká škola byla 

jednoznačným favoritem, ale my jsme se soupeře nezalekli, přizpůsobili se i jeho tvrdé 

hře a v základní hrací době jsme uhráli výsledek 0:0. O vítězi tak rozhodovaly nájezdy a 

v těch byla šťastnější písecká škola. Starší chlapci ZŠ Čimelice tak obsadili 2. místo! Toto 

umístění je nejlepším umístěním v kategorii chlapců pro naši školu v celé historii tohoto 

turnaje!                                                                                                                               Lukáš Vala 

Sestava ZŠ Čimelice : Tomáš Biskup, Petr Gottfried, Josef Holý, Jan Pobříslo, Tomáš 

Bašta, Lukáš Vala, Jakub Kuchejda, Vojtěch Štěpánek, Jakub Pavelka, Jakub Jelínek, Jan 

Svach, Michal Štrouchal + kapitán V. Linhart 
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Florbal mladší a starší dívky 

V pátek 5. listopadu 

se v Písku jako každoročně 

konalo Okresní finále ZŠ ve 

florbalu dívek.   Po příjezdu 

k obloukové hale, kde se 

turnaj odehrával, jsme se 

převlékly do dresů a první 

zápas hrála děvčata ze 7. a 8. 

třídy. Na nás přišla řada asi 

až kolem půl desáté. Hrály 

jsme 3 zápasy (s Protivínem, 

ZŠ Tylova a ZŠ Husova), 

všechny se nám povedlo 

vyhrát a dokonce jsme 

neinkasovaly gól. I přesto, 

že jsme vyhrály všechny zápasy, čekal nás ještě jeden, který měl rozhodnout o vítězi 

turnaje. Ten jsme také vyhrály.  Vyhrály jsme tedy okres již 3krát za sebou! A zajistili 

jsme si tak i účast na krajském kole. Mladší děvčata obsadila 2. místo. Po vyhlášení jsme 

se vyfotily, převlékly. Kdo chtěl zůstat v Písku, musel odevzdat panu učiteli omluvenku. 

Pak jsme se rozloučili a vrátili se zpátky do Čimelic.                        Štěpánka Motejzíková 

Úspěch čimelických stolních tenistů 

Ve čtvrtek 23. 10. 2014 se konalo v Písku 

okresní finále ZŠ a SŠ ve stolním tenise. 

Turnaj se odehrával na zdravotní škole a za 

naši školu se ho účastnili Zbyněk Motejzík, 

Petr Gottfried (místo Petra měl jet Lukáš 

Vala, ale měl teplotu), Dominik Karas,  

Štěpánka Motejzíková  a Lucie Počtová. 

Když jsme dojeli do Písku, tak nás dali do 

šatny s holkami, takže to bylo docela 

super. Holky postoupily okamžitě, protože 

tam nebyly jiné základní školy, a tak hrály se 

středními školami. My kluci jsme tam měli 2 

týmy z Písku. Když turnaj začínal, řekli nám 

pravidla a šlo se hrát. Holky hrály na 3 vítězné zápasy a my kluci na 4 vítězné zápasy. Mně 

samotnému přišlo, že když jsme hráli s kluky z píseckých škol, tak ani nevěděli, co to je 

ping-pong. Takže jsme je porazili a postoupili jsme také. Postupovalo se do krajského 

finále, které se uskuteční v Jindřichově Hradci.                                               Zbyněk Motejzík 



19 
 

Hudební tip:   Skupina ATMO Music 

Atmo Music se podařilo dobýt přední příčky 

hitparád se dvěma hity: Polety a Andělé. 

Atmo Music tvoří raper Beef, DJ a producent 

ODD a zpěvák Jakub Děkan.  

Jejich písně: Démoni, Polety, Andělé, Fáma, 

Máma atd. Nejvíce se nám líbí píseň Démoni 

(feat. Lipo, Chris & Jakub Děkan). 

K.Bobková, J.Cígnerová 
 
Cejtíš se hrozně slabej, hlava tě bolí, 
nohy jsou těžký, už nemůžeš jít, 
znáš ten pocit, vymluvit všechno 
to peklo, který jsi viděl denně žít, 
znáš ty pocity, znáš ty nálady, 
ty momenty s pistolí u hlavy, 
prášky jsou slabý, slova jsou prázdný, 
život je tma, v který nejde se najíst, 
máš představy, v kterejch tě chtěj furt zabít, 
démoni v hlavě tě nenechaj nabít, 
oči jsou rudý, jen zalitý krví, 
srdce je prázdný a ty furt mlčíš, 
vodku, prosím, vlasy máš dlouhý, 
kruhy jsou kolem a ty se ztrácíš, 
klik klak, chtěl by si nabít, 
chtěl by ses zabít, radši před vším utýct, 
že žena je mrcha, vím, ser na ní, 
že děti jsou velký, že pes už není, 
že přijdeš o byt, začít znova je těžký, 
depresi zabít, ale musíš se najít, 
to světlo je cesta, vydej se na ní! 
 
Pomalu se stmívá, nikdo neodpovídá, 
všechno je pryč a já sedím tu sám, 
v očích oheň, ale já se stále nevzdávám, 
pomalu se stmívá, nikdo neodpovídá 
a jak se tak dívám, zůstal jsem sám. 
 
Někdy to nejde, chápeš to, bejby, 
kolem nás rostou, množej se stíny 
a my v nich plavem, ne jako dvojice, 
nevím, co přijde, tak píšu rýmy, 
nechci teď mizet, když přichází krize, 
nechcem to balit, jen pro první rány, 
ambice, pochyby, touhy a sny, 
mezi tím zmatkem právě teď my, 
chceš mě líbat, chceš mít se mnou děti, 
chcem vůbec co, co jsme spolu chtěli, 

ne, nejsi v tom sama, cejtím to taky, 
dýchá se těžko, máme být sami, 
oba to víme, dřív bylo líp, 
už mlčíme dlouho, kam odešel smích, 
oba to chápem, něco musí přijít, 
nechcem žít chvíle plný lží! 
 
Každej jsme sobec, kdo z nás je víc, 
ve vztahu nejde o vítězství, 
možnosti konce, studený ruce, 
srdce míň tluče, jak přivolat slunce, 
kdybych tak věděl, kdybych byl prorok, 
kde budem za měsíc, kde budem za rok, 
moře je širý, brázděj ho lodě, 
poplujem spolu, cejtím jen smutek, 
kdo přinese oběť, kdo zlomí ty sračky, 
kéž bych měl ovladač, vrátil to zpátky, 
odchytil krysy, přitiskl tě k sobě, 
přečkal ty chvíle, počkal, až zmizí, 
mezitím jsem tu jen sám a někde dál jsi asi 
ty a co nás právě teďka pojí, jsou naše 
temný pocity. 
 
Pomalu se stmívá, nikdo neodpovídá, 
všechno je pryč a já sedím tu sám, 
v očích oheň, ale já se stále nevzdávám, 
pomalu se stmívá, nikdo neodpovídá, 
a jak se tak dívám, zůstal jsem sám. 
 
Pomalu se stmívá, nikdo neodpovídá, 
všechno je pryč a já sedím tu sám, 
v očích oheň, ale já se stále nevzdávám, 
pomalu se stmívá, nikdo neodpovídá 
a jak se tak dívám, zůstal jsem sám.
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Tipy na knížky pod stromeček 

NARUTO 
Knihu  Naruto bych doporučil pro milovníky bojových umění a pro ty, co se aspoň trochu 

zajímají o anime nebo mangu (vcelku je to jedno, protože anime a manga je jedno a to 

samé). Naruto je i seriál. 

O Narutovi: Naruto není zrovna dokonalý žák. Víc než bojová umění mu jde 

provokování učitelů a jiné poťouchlosti. Přesto má jeden sen. Chce se stát největším 

bojovníkem, co kdy žil. Chce nosit titul hokageho. Což je docela problém - zatím se mu 

nedaří dotáhnout to ani na nindžu nejnižší kategorie a u každé zkoušky propadá.  Jenže 

Naruto v sobě skrývá jedno temné tajemství. Tajemství, které ho může dovést k jeho 

cíli… nebo zničit celý svět. 

HOBIT 
Tuto knihu bych doporučil milovníkům fantasy a dobrodružství, a to i ve formě 

třídílného filmu. 

Neočekávaná cesta, Šmakova dračí poušť a nově přichází Bitva tří armád 

O Hobitovi: Příběh o usedlém a požitkářském hobitovi jménem Bilbo, jehož život 

jednoho dne rozvrátí kouzelník Gandalf. Spolu s družinou trpaslíků ho pošle na výpravu, 

na níž pohodlného Bilba čeká to, čeho by se dobrovolně nikdy nezúčastnil, 

dobrodružství mezi obry, elfy a skřety, o nichž do té doby jen slýchal. Malý, nenápadný, 

podceňovaný hobit na této cestě nejen získá pohádkové bohatství, kterým bude udivovat 

sousedy, ale k vlastnímu překvapení dokáže všem, že není takový budižkničemu. 

Zachrání své druhy, unikne krvežíznivým nepřátelům, oklame draka a dokonce zažehná 

hrozící válku. Barvité vyprávění, předehra k Pánu prstenů, která ale obstojí i jako 

samostatný příběh, ve svém strhujícím líčení činů a zážitků pohádkových bytostí nese i 

poselství platné pro nás lidi: každý, i ten zdánlivě méně schopný, má na světě své místo a 

dostane příležitost ukázat, že je v něm víc, než se na první pohled zdá. 

PÁN PRSTENŮ 
Společenstvo prstenů, Dvě věže a Návrat krále 

V dávných dobách vykovali elfští kováři prsteny moci, netušili však, že Temný pán 

Sauron dal vyrobit ještě Jeden prsten, který měl vládnout všem. Spojené armády lidí a 

elfů nakonec Saurona porazily a prsten mu odňaly, tato magická věc se však ztratila, aby 

po mnoha letech padla do rukou Bilba Pytlíka. Trilogie Pán prstenů vypráví o 

nebezpečné cestě Bilbova příbuzného Froda, který musí opustit ospalou vesničku 

Hobitín v Kraji a vydat se na nebezpečnou cestu přes celou Středozem k Puklinám 

osudu, aby zničil Prsten, a zmařil tak Sauronovy temné plány.                                A. Jodas 
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Tip na film:   GRINCH 

Skřítek Grinch pochází z malé vesničky ve sněhové vločce. Tam také žijí Kdovíci, 

kteří se chlupatého a zeleného Grinche bojí. Grinch v dětství utekl od svých dvou 

„tetiček“, které se o něj staraly, a schoval se v jeskyni pod vrcholkem hory nad vesničkou. 

Tři kdovíčí děti se vydaly na cestu do skal, hledat Grinche. Dojdou k jeho jeskyni a náhle 

na ně vybafne hlava zvířete, a děti utečou. Grinch se poté vydá dolů do vesnice. Po 

náhodném setkání po letech, když Grinch už byl dospělý, se o něj začala zajímat malá 

Cindy. Zjišťuje, kdo jej zná a proč jej nikdo nemá rád. Navrhne městu, aby se Grinch stal 

Smíchmaestrem roku (hlavní postavou Kdovíkovských Vánoc) a po mnoha letech oslavil 

Vánoce společně s Kdovíky. Grinch přijde a dlouho se mu to líbí, že je středem 

pozornosti, ale nakonec se v něm znovu probudí neláska k Vánocům, naštve se a uteče. 

V noci sestrojí motorové saně, vyrobí si obleček a jako Santa Claus vyrazí do vesničky 

ukrást Vánoce. Vezme všem dárky, vánoční stromečky a dokonce i jídlo. Je se svým dílem 

spokojen a chystá se celý náklad saní svrhnout z vrcholu hory. Dole v Kdovíkově je 

pozdvižení, všichni jsou zklamáni, že jim byly ukradeny Vánoce. Za příčinu všeho je 

mimo Grinche označena i malá Cindy. Její do té doby zakřiknutý otec se ale své dcery 

zastane s tím, že k oslavě Vánoc nepotřebuje dárky, ale svoji rodinu a přátele…. 

Podívej se na Grinche letos o Vánocích a uvidíš, jak vše dopadlo.  

K. Štětinová, K. Lišková 

 

zdroj: cs.wikipedia.org, bontonfilm.cz 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Santa_Claus
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
http://cs.wikipedia.org/wiki/San%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
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Vtipy 

Vačice:"Hade, já se ti musím omluvit." 

Had:"Za co?" 

Vačice:"Jak jsem se ti vysmívala, že nemáš nohy a 
přesto chodíš." 

Had:"Aha, omluva se přijímá." 

Vačice:"Ok, ruku na to."  

Přiběhne paní na policii a říká: 

"Já jsem zabila kohouta." 

Policajt: "Ale paní, vždyť to není trestné. A jak se vůbec 
jmenujete?" 

„Martina Kohoutová.“ 

  

Stojí dvě blondýnky na zastávce. 

První říká: "Kolikátkou jedeš? Já jedničkou." 

Druhá říká: "Já dvojkou." 

První říká: "Hele, dvanáctka, můžeme jet spolu." 

 

"Jean, běžte zalít zahradu." 

"Ale pane, vždyť prší." 

"To nevadí. Vezměte si deštník." 

 

Víte, kdy kuře naposledy zapípá? Na pultu u pokladny.  

 

Víte, proč blondýna bouchá kladivem do vajíček? Aby zjistila, jestli jsou natvrdo. 

 

Jde blondýnka do pizzerie. Přijde k ní číšník a ptá se: "Chcete tu pizzu rozkrájet na čtyři nebo na 
osm dílů?" 

Blondýnka odpoví: "Na čtyři, osm bych nesnědla." 

vybral Vašek  Luzum 

 Píp! 
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 Perličky 
 

Jedna z povídek Karolíny Světlé se jmenuje „Perný Čertíček“ (správně Černý Petříček). 

 

Co je to pasát? (myšleno v zeměpisu – větry převládající v tropických oblastech) 

Odpověď: „Auto německé výroby.“ 

 

Čím skončil život Mistra Jana Husa? – „Smrtí.“ 

 

Vysvětlete pojem kružnice. – „Je to přímka, která má dva konce v jednom bodě.“ 

 

„Jak bys to řekla, loď je bez rzi, nebo bez rezi?“   Odpověď: „Loď není rezavá.“  

 

Dílo Bohumila Hrabala, které známe ve filmovém zpracování Jiřího Menzela? – 

„Ostružiny.“  (správně Postřižiny). 

 

Mikuláš k žákovi 2. třídy: „Štěpánku, píše se tu 

v Knize hříchů, že prý zlobíš.“                         

Odpověď: „No, záleží na prostředí.“  

 

Poznámky 

Hodila po spolužačce houbu, a ta po dopadu na zem 

udělala loužičku. 

 Vaše dcera jí svačinu následujícím způsobem – 

šunku sní, chleba vyhodí.      

připravil V.Luzum 
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David  Račan 
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Anketa  
 

Co si přeješ od Ježíška? 

Terezka: Mořskou pannu. 

Honzík: Kolo. 

Linda: Tablet. 

Míra: Dárky. 

 

Jak si představuješ Ježíška? 

Terezka: Velkého. 

Honzík: Nevím. 

Linda: Nevím. 

Míra: Je vousatej a má čepičku. 

 

Na čem myslíš, že Ježíšek přiletí?   

Terezka: Na saních. 

Honzík: Na saních. 

Linda: Nevím. 

Míra: Na sobech. 

 

Co máš nejraději na Vánocích? 

Terezka: Vánoční stromeček. 

Honzík: Dárky. 

Linda: Dárky a vánoční stromeček. 

Míra: Ježíška. 

 

 

Odpovídali Terezka Lišková a Honzík Velebil z 1.tř., Linda Hoangová z 2.tř., Míra Kolář 

ze 3.třídy, Ježíška nakreslila Eliška Klímová z 5.třídy 

 

 

 
 

V letošním roce se Základní škola a Mateřská škola Čimelice zapojila do dotačního 

projektu DIKYPR. Díky prostředkům z fondů EU má škola možnost zakoupit novou 

počítačovou techniku. Dalším přínosem je evaluace učitelů naší školy v oblasti IT, neboli 

zlepšení praktických schopností práce s IT technikou. Tedy nejen s počítači, tablety, 

notebooky, ale i s interaktivními tabulemi. Seznámí se s možným využitím různých 

výukových programů a jejich aplikací v hodinách. Projekt bude pokračovat i v příštím 

kalendářním roce.                                                                                          Šárka Maštalířová 
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