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Fotoreportáž na str. 2

Akademie 1. stupně tradicí

ako každoročně, tak i letos, se v Obecním domě Nymburk 
uskutečnila školní akademie, tentokrát 25. května. Žáci a Jučitelé si pro naplněný obecní dům připravili celkem jedenáct 

vystoupení. Pódium se hemžilo různě starými dětmi z prvního 
stupně. 
Několik představení předvedl taneční kroužek Jany Zichové. 
Diváky nejvíce zaujal tanec Kostlivci a Arash. Nesmíme však 
zapomínat na Retro tance, které zaujaly babičky a dědečky. Když 
jsme nahlédli do sálu, viděli jsme nemálo prarodičů, jak si pozpěvují 
písně svého mládí. Pro milovníky tanců v páru byl připraven 
Montiho čardáš. 
Na flétny nám děti zahrály několik krásných písní. 1. C se 
představila básničkami a tancem Kuřátka. Jejich vrstevníci od paní 
učitelky Batalové předvedli vystoupení Lidové písně očima dětí. 
Všechna čísla se pyšnila originalitou. 
Svoji premiéru zde měl školní pěvecký sbor pod vedením paní 
učitelky Moniky Krškové. Jeho členové zazpívali nejznámější písně 
z dětského filmu Ať žijí duchové a moc se jim to povedlo. Exotickým 
tancem Hafanana od Dana Nekonečného žáci 4. A navnadili 
barevnými věnci na blížící se prázdniny. Medvědi nevědí z 2. C. 
pobavili diváky a též připomněli divákům blížící se prázdniny, a to 
hlavně scénkou s baťůžky. Akademie se žákům moc povedla a u 
diváků sklidila veliký úspěch.



Fotoreportáž
z akademie

Retro tance předvedly dívky 
z tanečního kroužku.

Děti z 1. C 
se  staly 
kuřátky.

Moderní tanec ve stylových šatech 
v podání tanečního kroužku.

Premiéra pěveckého sboru s písničkami z filmu 
Ať žijí duchové. 
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Pokračování na str. 

Vystoupení flétny.   



Pokračování str. 2

Představení Lidové písně očima 
dětí z 1. A.

Fotoreportáž připravili: Veronika Jirásková, Tomáš Horálek, 8. B, Štěpánka Švadlenková, 7. B
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Montiho čardáš.

Zpívaná scénka Medvědi nevědí 
v podání 2. C.

Tanec Hafanana od Dana Nekonečného.
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Máme rádi zvířata, ať slona nebo klokana, jeden takový k 
nám zavítal - počítali jsme, přemýšleli, až se z nás lilo, ale 
dočkali jsme se obrovského úspěchu na 1. stupni, kde v 
kategorii CVRČEK (2.-3. tř.) se umístila na 1. místě 
celostátní soutěže naše žákyně Petra Klazarová ze 3. B, 
z celkového počtu řešitelů 115120. A v kategorii 
KLOKÁNEK (4.- 5. tř.) - se umístil na 1. místě celostátní  
soutěže náš žák Teodor Končický z 5. A, z celkového 
počtu řešitelů 117232. Oběma jsme upřímně popřáli, 
dostali od p. prof. Molnára diplom + malý dáreček a od 
pana ředitele taktéž diplom + malý dáreček. Ještě jednou 
VELKÁ GRATULACE!!!! 

Autor a foto: Mgr. Věra Havelková

Matematický klokan bodoval

Dne 11. května vybraní žáci 4. a 
5. tříd vyrazili do Poděbrad 
reprezentovat naši školu na 
okresní kolo prestižního turnaje 
ve fotbale, McDonald´s Cup. 
Tento tým se probojoval z 
nymburského kola až mezi 
nejlepší školy našeho okresu. V 
konkurenci velmi silných týmů 
(ZŠ JAK Lysá nad Labem, ZŠ 
Juventa Milovice, ZŠ Loučeň či 
ZŠ TGM Poděbrady) nakonec 
výběr ZŠ Letců R.A.F. vybojoval 
krásné třetí místo a do školy tak 
dovezl pohár a bronzové 
medaile. (Složení družstva: 5. A Končický Teodor, 5. B Jeník Marek, Dušek Tomáš, Pánek Matyáš, 5. C 
Janků Marek, Šmejcký David, 4. A Novotný Samuel, Lener Jan, Skopalík Jakub, Honzák Václav, 4. B 
Čížek Jan, Janeček Vojtěch, 4. C Homolka Marek, Vajshajtlová Žaneta) 

Autor a foto: Mgr. Radek Miškovský

Okresní kolo McDonald´s Cup ve fotbale bylo naše

Literární soutěž Čtu si Dne 8. 6. 2018 se v Městské knihovně Nymburk konalo 
vyhlášení soutěže Čtu si. Soutěžilo se ve třech odvětvích – 
fotografická, výtvarná a literární. Žáci naší školy se zapojili do 
literární části. A slavili úspěch. Mezi konkurencí prací z 
gymnázia a dalších základních škol (nejvzdálenější příspěvek 
dorazil až z Písku) obsadili všechna medailová místa. První 
získala Veronika Jirásková z 8. B, na druhém místě skončila 
Lucie Bendová ze 6. A spolu se studentkou Gymnázia 
Nymburk a třetí skončil Jiří Šuk z 8. B. Karolína Matuchová z 9. 
C si odnesla zvláštní ocenění. Všechny práce si mohou 
zájemci prohlédnout v knihovně. 
Literární, fotografická i malířská díla jsou vystavena v 
knihovně. Všichni výherci si odnesli krásný diplom a poukázku 
do knihkupectví. Pokud chcete za slohovku kromě jedničky 
dostat i zaplaceno, zapojte se příště i vy.

Veronika Jirásková, 8. B
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Většina dívek z naší školy se 
věnuje mažoretkám, které trénují 
na naší škole. Rádi bychom vám 
představili úspěchy, které jsme 
letos získali, a co nás ještě čeká.
Letošní sezóna byla obzvlášť 
medailová. Získali jsme několik 
titulů mistrů a vícemistrů ČR, na 
které jsme velmi hrdí.
V naší mažoretkové rodině 
máme pět týmů, a to dívky od 4 – 
16 let. Na Mistrovství ČR jsme se 
museli probojovat přes první 
příčky a stálo to za to.
 Zde jsou konečné výsledky:                                         Děti – 5. místo ČR

Kadetky  - 7. místo pódio, 4. místo defilé MČR
Juniorky – 1. místo pódio MČR, II. vícemistryně 
ČR defilé – postup na ME do Srbska a Prahy
Seniorky – I. vícemistryně ČR
Miniformace juniorky  –  3. místo ČR

Duo – Kasalová Tereza, Kohoutová Veronika 
(dívky z 9. C) - Mistryně ČR
Držte nám palce 7. 7. na ME v Praze a 5. - 8. 9. 
na ME v Srbsku
Pokud by měl někdo zájem se k nám přidat, 
n a l e z n e  v í c e  i n f o r m a c í  n a  

, nebo na Fb – 
mažoretky SKP Nymburk
www.mazoretkynymburk.cz

Mažoretky SKP Nymburk budou reprezentovat na Mistrovství 
Evropy v Srbsku a v Praze

Autor a foto: Aneta Brynychová, vedoucí mažoretek SKP Nymburk

http://www.mazoretkynymburk.cz
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Rozhovory

1. 
Jako kluk, bydlel jsem naproti zbrojnici.

2. Jak dlouho již toto povolání vykonáváte? 
Třicet let.

3.  Co všechno to to  povo lán í  obnáší ,  kde všude                   
zasahujete? 
Požáry, dopravní nehody, mimořádné události všeho druhu – od 
kočky na stromě až třeba po složité zásahy s nebezpečnými 
látkami, úniky do životního prostředí, mimořádnosti na železnici…je 
toho moc.

Jak jste se dostal k „hasičině”?  

Rozhovor  s  žákem 
deváté třídy Janem 
Hubálkem, dobrovolným 
hasičem
Po letošním projektovém dni Krizový den s velkým „D” jsme se 
rozhodli přiblížit vám práci hasičů, kteří se tohoto dne také 
zúčastnili. Protože se v průběhu dne ukázalo, že máme 
jednoho nadaného hasiče mezi sebou, obrátili jsme se s 
několika otázkami na něj. Také jsme získali odpovědi od 
profesionálního hasiče z Nymburka pana Jiřího Zimy.

1. Jak dlouho se věnuješ hasičům?
Hasičům se věnuji už od svého útlého dětství - od sedmi let a 
doufám, že u toho dlouho vydržím. Už je to tedy devět let.

2. Co tě k tomu přivedlo?
S nástupem do první třídy se mamka rozhodovala, na jaký kroužek 
budu chodit. V té době jsem miloval hasiče a všechno v mém pokoji 
bylo zaměřeno na ně. A shodou náhod se zakládali mladí hasiči v 
Nymburce.

3. Co tě na tomhle sportu nejvíce baví?
Na požárním sportu mě nejvíce baví požární útok, protože je to 
krásný příklad týmové disciplíny a já jsem raději v týmu než jako 
jednotlivec.

4. Zranil ses někdy?
Ano, jeden úraz jsem měl, a to ve Všechlapech při požárním útoku. 
Druhý hasič s proudnicí běžel za mnou a šlápl mi na hadici a mně 
vypadla půlspojka z ruky a uhodila mě do obličeje. Byla z toho jen 
malá tržná ranka, která se brzy zahojila.

5. Máš nějaké vtipné historky z 
tréninků nebo ze závodů? 
Ano, takových historek je celá 
spousta, ale většinou nejsou 
slušné, a tak vyberu jednu z těch 
slušnějších, i když vyzněla 
ošklivě vůči jednomu z nás. Bylo 
to na nočních útocích a při 
prvním pokusu spadl, hadice na 
jeho nohu a on se tam válel, jako 
kdyby mu jí přejel náklaďák. Sice 
to nebylo vtipné, ale nedalo se 
nesmát, protože bylo vidět, že 
mu ta hadice nic neudělala. Po 
tomhle „úraze“ odešel od hasičů, 
protože jsme se mu smáli a 
nepomohli mu.

6. Chtěl bys toto povolání 
vykonávat?
Tohle povolání je moje vysněná 
práce. Byl bych hrozně rád, 
kdyby mi to vyšlo.

4. 
Celou řadu specializací. Hasič, 
strojník, velitel, nositel dýchací 
techniky, jeřábník, vazač, řidič 
VZV, čelních nakladačů… Dnes 
nejdůležitější je takt icko -
strategické řízení - Správa 
železniční dopravní cesty.

5. Zranil jste se někdy při 
zásahu?
Ano, prasklý meniskus po pádu 
při likvidaci požáru lesa, zlomený 

Máte nějakou specializaci? 
 Jiří Zima: Hasičárna mi vybrala povolání

Pokračování na str. 13
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1. Kdo tě přivedl ke dlátu a 
štětci?
Jednou jsem se byl podívat na 
hradě Křivoklát na řezbářském 
sympoziu, kde se mi to velice 
líbilo, a přihlásil jsem se na kurz s 
rodiči a od té doby vyřezávám.

2. Jak dlouho se tomu věnuješ?
Od svých 8 let.

3. Z jakého dřeva nejčastěji 
vyřezáváš a proč?
Já, jako všichni řezbáři, preferuji 
lipové dřevo pro jeho vlastnosti. 
Je měkké a tvárné. Šperky ale 
vyrábím z exotických dřev.

Řezbář Robin Samek, žák 8. B, vystavoval 
poprvé samostatně v nymburské knihovně
Žák naší  školy 
Robin Samek měl v 
průběhu měsíce 
května v Městské 
knihovně Nymburk 
výstavu „Dlátem a 
š t ě t c e m “ .  
Abychom se  o  
Robinově tvorbě 
dozvěděli mnohem 
víc, položili jsme 
mu několik otázek.

4. Jak dlouho ti trvá vyřezat a 
namalovat jeden obrázek?
Řádově desítky hodin.

5. Na jaké dílo jsi nejvíce pyšný a 
proč?
Nejvíce si cením reliéfu, který je 
součástí paravánu ze života 
Filipíny Welserové. Můj reliéf 
zachycuje, jak Filipína prosí 
císaře o uznání jejího sňatku s 
Ferdinandem Tyrolským.

6. Měl jsi už podobné výstavy 
jako v nymburské knihovně?
Toto je moje první samostatná 
výstava. Společně s jinými 

výtvarníky jsem vystavoval loni v  
Českém Brodě v galerii Šatlava.

7. Jaké máš v tomto oboru cíle a 
co by sis chtěl zkusit vytvořit?
Mým nejbližším cílem je dostat 
se na střední uměleckou školu v 
Praze. Mým velkým snem je 
vytvořit pohyblivou vesničku.

8. Kde bereš inspiraci?
Inspiraci získávám v přírodě, na 
různých výstavách z obrazů 
starých mistrů, kde mě nejvíce 
oslovují impresionisté a vůbec v 
životě.

9. Chtěl by sis zkusit i jinou 
oblast výtvarného umění? 
Jakou?
Láká mě airbrush. Je to výtvarná 
technika nástřiku barev.

10. Chceš se umění věnovat i v 
budoucnu? Jaké profesi?
Ano, chci. Umělecké řezbě a 
restaurování starých děl.
Autor a foto:

Štěpánka Švadlenková,  7. B,
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Adéla z 9. A: Při kreslení si čistím hlavu

Kreslení pro mě už od dětství 
znamenalo hodně. Myslím, že 
jsem si ale nikdy neuvědomila, 
že v tom je něco víc. Bavilo mě to 
hlavně proto, že to pro mě byla 
cesta, jak se odreagovat, ne 
proto, že bych kreslila nějak 
dokonale. Když jsem měla 
všeho plné zuby a přeplněnou 
hlavu, prostě jsem si sedla a 
kreslila. Na druhou stranu je to 
hezký pocit, když všichni 
obdivují to, co dokážu, a ještě, 
když to všechno umím sama od 

sebe, jsem úplný samouk. Jsem 
strašně vděčná za všechnu tu 
podporu, jak ze strany rodičů, tak 
i ve škole od žáků a učitelů.  

Adéla Antošová, 9. A

Oko do duše Přátelství

Ariana Grande – zpěvačkaFantazie

Svět světelPříroda

Princezna Zelda

Práce žáků



Sedmáci (7. A) při hodině slohu napsali básně na téma puberta, což je pro ně v současnosti námět číslo 
jedna. Své pocity, trápení i veselé postřehy zachytili originálně. Posuďte s námi. 

ZE SLOHU  Jsme puberťáci  Jsme puberťáci  Jsme puberťáci

My jsme puberťáci, ti blázni veselí,
hrajeme si, blbneme, 
děláme ksichty 
kyselý.
Výtržnosti 
provádíme,
učitele, rodiče 
zlobíme.
Jednou 
smíchem šílíme, 
pak se smutkem 
trápíme.
Neberte nám 
tento svět,
kdy chcem všechno teď a hned,
až hlavou prorážíme zeď.
Však to znáte sami ze svých 
mladých let.

Beďary jsou všude,
kdy už konec bude?
Nejradši bych jenom spal
a doma nic nedělal.
Náladu si často střídám,
jakou cestou se teď vydám?

Puberta je vážně „svině“,
to snad všichni dobře víme,

a přesto ji 
nezastavíme.
Dětství vzala 
lopatou, 
dospělost 
mám za 
patou...

Jsem 
puberťák a nic 
mi není,
i když se mi 

nálada pořád mění.
Všude samý „vole, vole“
a neudělaný úkol na psacím stole. 
Rodiče mě neustále prudí,
škola mě čím dál víc nudí.
Prostě Instagram a Facebook je 
můj svět,
puberta uteče, než napočítám pět.

Puberta je zrádná věc,
přijde, aniž řekneš švec.
Holky ženské tvary mají,
kluci se jim posmívají.

Těm zas roste pěkný knír
jako Španěl kavalír.
Občas jsme i pěkně drzí,
a pak nás to hodně mrzí. 
Rodiče a kamarádi
mají nás i 
přesto rádi.

Puberta je 
vážně věc,
to, že ji 
nemám, to je 
kec.
Dětství kapku 
přiškrtila,
nehorázně přetvořila.
Nálada se mi mění jak počasí,
a pak je tu mutace,
zase bude legrace. 

Už nám bude třináct let,
mámy teď 
říkají: „No 
potěš svět!“
Začíná nám 
období,
kdy nás 
všechno 
zazlobí.

Zvládnout se to ale musí
i s tak křehkou dívčí duší.

Nenávidím celý svět a nenávidím 
sebe,
pláču po nocích a hledím do nebe:
„Jednou plakat a podruhý se jak 
blázen smát,
jednou mluvit pravdu a podruhý 
zas do očí lhát...“

Já se vznáším, já si létám,
 jsem v tom až po uši.
Rozum letí do 
dáli,
proč mě nikdo 
nechválí?
Včera 
roztomilá 
holčička, 
dnes drzá, líná 
kočička.
Co nejvíc zajímá tě?
Přece sociální sítě.

Bez twitteru a mobilu
nedám ani hodinu.
Jak říká teta Berta,
přišla na mě puberta.
Já za ni 
nemůžu, 
však ji 
jednou 
přemůžu.

Každý z 
rodičů ji zná,
dítko ji však 
nepřizná.
Je to nápor 
na nervy,
vyčerpáme 
rezervy.
Puberta je těžká doba,
zvládnout ji však musí oba.

Puberta je vážně hrozná,
hned ji na nás každý pozná.
Drzí jsme jak opice,
mámu, tátu štvem nejvíce.
Hádáme se s rodiči,

sprostý 
jsme jak 
dlaždiči.
Jen my 
všechno 
dobře 
víme,
učitele 
pozlobíme.

Z každé vážné věci,
máme hned legraci.  

Dětství, dospívání, dospělost, 
stáří,
to jsou etapy života,
snad nejhorší je puberta,
ta s námi mlátí, hází, sváří.
Dělá nám problém
držet jazyk za zuby 
a nevypustit to z huby,
ale vždy je to v dobrém...
Vydržte to s námi,
nemučte nás mstami,
prošli jste tím sami,
budem takový jen chvilkami.

 Žáci 7. A a Mgr. Zdeňka Léblová
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Škola v přírodě už je za námi a moc se nám tam 
líbilo. 
Jeli jsme do rekreačního areálu Pecka a hned 
druhý den dopoledne jsme se vydali na prohlídku 
místního hradu, který býval pěkný a velký, ale 
dnes je opravená jen jedna část budovy a zbytek 
jsou po požáru holé rozpadlé zdi. 
Celý náš pobyt bylo teplo a jasno a z hradu byly 
vidět Krkonoše a Sněžka. Někdo vzpomíná na hry 
a soutěže: Na štěstí, Chudák černá kočička, 
doplňování přísloví, masáž zad, hledání a 
skládání pohádek, cestu za pokladem, vytvořený 
obrázek kaligrafie, určování rostlin, čtení na 
dobrou noc, Kimmovy hry, skládání abecedy ani si 
všechno nejde vybavit. A už od loňska známe živé 
pexeso a hrajeme ho moc rádi.
Ema: „Byla tam strašná zábava. Hráli jsme 
Polévka se vaří – to jsem neznala. Bylo to moc 
hezké.“
Kája: „Chodili jsme do lesa. Hráli jsme hry.“
Filip: „Chodili jsme na koupaliště, kde jsem skákal 
do vody.“
A dost dětí by vám řeklo: „Dobře vařili.“

Škola v přírodě už je za námi

Karolína Tomešová
Jeli jsme na školu v přírodě. První den jsme si 
vypakovávali a šli jsme k rybníku. Druhý den jsme 

Dojmy žáků 2. A

Kuba Jirsa
Letošní rok jsme jeli do hotelu 
Trosky v Troskovicích. Během 
pobytu nás čekala spousta 
krásných míst. Byli jsme v 
muzeu motorek a panenek. Dál 
jsme byli na Panně a Babě. Šli 
jsme k rybníku Věžák. Potom 
jsme si koupili knížky. Jsou tu 
milí, spolehliví kamarádi, hlavně 
kamarádští. Škola v přírodě byla 
hezká, krásná, veselá, příjemná 
a milá.

II. B a IV. B, foto: Mgr. Jitka Mazurová

Ervín Matúšek 
Na škole v přírodě jsme viděli 
Babu a Pannu. Šli jsme jenom na 
Babu. Taky jsme šli do muzea 
motorek i do muzea panenek a 
medvídků. V muzeu panenek a 
medvídků jsme viděli Čakiho. Na 
škole v přírodě byly dobré 
snídaně, obědy i večeře. 

Péťa Kuře
Byli jsme v Troskách. Dělali jsme 
trpaslíka z trávy. Byli jsme v 
muzeu panenek a medvídků. Šli 
jsme do muzea motorek. 
Navštívili jsme hrad Trosky, 
Pannu a Babu. Byl tam hezký 
výhled. Na škole v přírodě se mi 
moc líbilo.

Elena Zbraňková
Byli jsme na škole v 
přírodě. Viděli jsme 
motomuzeum a 
by lo  tam z la té  
prase. Hráli jsme si 
na babu, pak byla 
diskotéka. Měli tam 
hezké pokoje. Mně 
se to líbilo. 

Pokračování na str. 11

Foto: Mgr. Hana Nedbalová a Mgr. Hana Zubíková

Školy v přírodě
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Autobusem jsme ráno odjeli, na Černý Mlýn za 
chvilku dojeli.
Kufry jsme si vytáhli, na pokojích zabydleli. 
Šipkovanou jsme zažili, zábavu si užili – 
Kuba spadl lehce do vodičky, vymáchal si tam 
nožičky. 
Paní učitelka se naoko zlobila, jednu mu málem 
„vrazila“. 
Počasí tam bylo pěkné, jezero nádherné, na 
plavání úžasné.
Na zámku jsme byli, medvěda při krmení jsme 
spatřili. 
Ve skupinách pexesovali, v ping-pongu soutěžili, 
muzeum masek navštívili. 
„Čtyřlístek“ byl skutečně pro štěstí a na 
Máchově jezeře jsme se máchali, 
zmrzlinu za odměnu jsme si koupili.
Jídlo skvělýýý, majitelé milííííí. 
Přiletěli i dravci, na rozloučenou diskotéku jsme 
měli a pěkně jsme si zatančili a zapěli. 
Uteklo to jako voda a všichni, včetně paní 
učitelky a strejdy Jirky, jsme si to náramně užili.  

Žáci 3. B a Mgr. Věra Havelková

Na Černém Mlýně nestrašilo

byli na Babě a pod Pannou, také jsme šli do 
muzea. Třetí den pořád pršelo a pak to ustalo a šli 
jsme na malou vycházku a tam na parkovišti jsme 
stavěli přírodního skřítka. Čtvrtý den jsme byli v 
muzeu panenek a medvídků. Pátý den jsme si 
balili a jeli domů.

Tom Čmugr
Nejvíce se mi na škole v přírodě líbily výlety. Byli 
jsme na hradu Trosky – Babě a Panně. Též mě 
zaujalo muzeum motorek a panenek. Po 
večerech jsme si s kamarády hráli zajímavé hry. 
Udělalo mi radost, že mi kamarádi přáli k 
narozeninám. Už teď se těším na další školu v 
přírodě. 

Pokračování str. 10

Týden od 28. 5. do 1. 6. prožili žáci z 1. A a 2. C v 
penzionu Bílá voda v Harrachově. Hned poté, co 
se děti ubytovaly a naobědvaly, vydaly se k 
Mumlavským vodopádům. Cestu jim zpříjemnila 
Liščí stezka, kde procvičily svou obratnost a 
dozvěděly se mnoho informací o životě lišek. 
Druhý den ráno děti navštívily sklárny a prohlédly 
si výrobu skla. Odpoledne v lese stavěly domečky 
a večer, když se setmělo, čekala na ty 
nejodvážnější bojovka. Středa nás přivítala opět 
slunečným počasím a my jsme se vypravili do 
muzeí. V Lesnickém muzeu Šindelka jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavostí o krkonošské 
přírodě, a ve Ski-muzeu Harrachov nám bývalý 
reprezentant ve skocích na lyžích přiblížil tento 
sport a díky němu jsme se mohli jít podívat, jak děti 
trénují na skokanských můstcích. Večer jsme si 
užili soutěž Tvoje tvář má známý hlas, na kterou si 

Bílá voda Harrachov

Pokračování na str. 18



Školní časopis RAFLET
12

Akce školy

Krizový den s velkým „D”
Dne 16. května se na druhém stupni naší školy 
uskutečnil Krizový den s velkým D. Třídy postupně 
navštívily devět stanovišť, na kterých plnily úkoly.
Paní učitelka Brynychová nás seznámila s pojmy 
topografie a potom následoval pohyb po škole podle 
plánku. Museli jsme najít slova a z nich sestavit větu. 
Pan učitel Miškovský nám vyprávěl o povodních a 
zásadách chování při evakuaci a co bychom si měli 
sbalit s sebou. Paní z městského úřadu nám 
vyprávěla, jak postupuje úřad při mimořádných 
situacích a jak jsou občané informováni. 
Na prvním stanovišti první 
pomoci  nám student i  ze 
zdravotní školy ukázali, jak 
postupovat při první pomoci u 
člověka v bezvědomí. Na 
druhém stanovišti první pomoci 
jsme se dozvěděli o tepenném a 
žilním krvácení a poté si zkusili, 
jak postupovat při zastavení 
krve a vytažení zraněného z 
auta. 
Na stanovišti dopravní výchovy 
nám zástupce dopravní policie 
vysvětlil, jak by se měl správný 
řidič jakéhokoliv vozidla chovat 
na silnici, a vybraní žáci odpovídali na testové 
otázky. 
Na školním hřišti nás přivítali hasiči, kteří nás 
seznámili s vybavením jejich hasičského vozu a poté 
jsme si mohli vyzkoušet dýchací masku, kterou 
používají při silném kouři. Na hřišti na nás čekali také 
psovodi se svými svěřenci a my jsme se dozvěděli, 

jaká je náplň práce policejních psů. 
Figurant oděný do speciálního 

obleku nám pak ukázal 
běžný zákrok psa na 
pachatele. 
Na posledním stanovišti 
nás zástupce městské 
pol ic ie seznámi l  se 
specifickými pravidly 
chování obyvatel v Nymburce a častými 
chybami v jejich dodržování. Na závěr proběhlo vyhodnocení 
celého dne. Absolutními vítězi se stala třída 7. B. I přes nepříznivé 
počasí se projektový den vydařil.

Veronika Jirásková, 8. B, Štěpánka Švadlenková, 7. B

Deváťáky s vybavením zásahového auta hasičů seznámil jejich 
spolužák Jan Hubálek z 9. C, který jde studovat na SOŠ průmyslovou 
do Pardubic, obor požární ochrana.

Foto: Karolína Aubrechtová, 7. B



http://www.zs-raf.cz/casopis/5. číslo - květen - červen 2018
13

Okénko ředitele

Prázdniny teprve začnou, ale 
vzhledem k počasí mám pocit, 
že trvají už déle než měsíc.
Hlavní slovo má ale kalendář a 
před námi jsou dva měsíce 
p o z d ě j š í h o  v s t á v á n í ,  
prázdninové pohody a trochy 

zaslouženého lenošení.
Těm, kteří budou cestovat, bych 
chtěl popřát jen radostné 
cestovatelské zážitky. A ty, kteří 
letos nezamíří za hranice, mohu 
uklidnit, že v Česku je tolik 
krásných, turisticky vděčných 
míst, že nám je mohou závidět i 
státy, kam jezdíme jen pro to, 
abychom sebou plácli u moře.
Žákům, kteří  odcházejí na 
střední školy držíme palce, aby 
jim další studium přinášelo 
radost z dosažených výsledků.
A závěrem všem čtenářům 
Rafletu přeji, aby jim dva měsíce 
vo lna  u t í ka l y  co  možná  
nejpomaleji a mohli si užít všech 
blízkých, na které jim po dobu 
školního roku nezbýval dostatek 
času.

LETEM  SVĚTEM 
Dne 16. května se konal v Nymburce 
p l a v e c k o - b ě ž e c k ý  p o h á r  
Středočeského kraje.
Z naší školy se zúčastnilo několik žáků 
a žákyň prvního stupně.
Do krajského kola, které se konalo 30. 
května v Čelákovicích, postoupil Petr 
Kasala, 3. C  a Soňa Štěpánová, 5. C.
Petr se bohužel nemohl krajského kola 
zúčastnit z důvodu pobytu na škole v 
přírodě. Soňa tedy reprezentovala naši 
školu sama. I přes vysokou účast 

vybojovala krásné páté místo.
                                   Autor a foto: Petra Pokorná, asistentka

prst u ruky po přimáčknutí 
žebříkem.

6. 
o život? Jak se to případně 
stalo? 
Ano, znám řadu případů úmrtí 
k o l e g ů  p ř i  z á s a h u .  O d  
dopravních nehod, po uhoření, 
utopení…

7. Co je podle vás na hasičské 

Přišel někdy někdo při zásahu 

Pokračování str. 6

práci nejtěžší? 
Služba v nepřetržitém provozu, 
plnění řady povinností, odborná, 
zdravo tn í ,  psycho log ická  
způsobilost, práce s lidmi, 
přítomnost u řady těžkých 
zranění, …

8. Když se ohlédnete do 
minulosti, kdy a jaká byla tady na 
N y m b u r s k u  o p r a v d u                                   
velká katastrofa nebo událost, 

kde jste zasahoval?
Velký požár obilného sila ZZN v 
Nymburce v roce 1998, hrozil 
výbuch obilných prachů.

9. Jezdíte do škol na různé 
akce?
Ano, v rámci preventivně 
výchovné činnosti.

        

Plavecko-běžecký pohár

Rozhovory s hasiči připravila 
Katka Čížková, 7. B

NEJLEPŠÍ DEVÁŤÁKY  z  
nymburských ško l  oceni l  
starosta Pavel Fojtík ve středu 
20. června na Městském úřadě v 
N y m b u r c e .  N a š i  š k o l u  
r e p r e z e n t o v a l i  K a t e ř i n a  
Vodičková (9. A), Diana Urdová 
(9. B) a Jan Hubálek (9. C). 
Blahopřejeme.
PEDAGOGICKÁ RADA, kde se 
hodnotí prospěch a chování 
žáků školy za druhé pololetí 
školního roku 2017/18, se bude 
konat v pondělí 25. června.
SPORTOVNÍCH OLYMPIÁD na 
Rafce se uskutečnilo hned 
několik. Pro žáky 1. a 2. tříd 
sportovní klání vypuklo ve 
čtvrtek 21. června. Děti ze třetích 
až pátých tříd zápolily hned 
následující den. Závěrečnou 
s p o r t o v n í  a k c í  š k o l y  j e  
olympiáda žáků na 2. stupni ve 
středu 27. června. 
ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ je už 
tradicí. Žáci Rafky od 4. do 9. tříd 
se v úterý 26. června zúčastní 8. 
ročníku Poháru okresu Nymburk 
Malých dračích lodí na Vesláku. 
Držíme palce!
VYSVĚDČENÍ se dočkají žáci 
školy v pátek 29. června. A pak 
už hurá na prázdniny! 
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
začne v pondělí 3. září 2018. 
JARNÍ PRÁZDNINY 2018/19 
připadnou na 18. 2.-24. 2. 2019.
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Blíží se konec školního roku a letošní deváťáci 
opouští základní školu a v září nastoupí na školy 
střední. Třída 9. B se proto na rozloučenou s naší 
školou rozhodla uspořádat turnaj v jimi milovaném 
fotbalu. Turnaj se uskutečnil 6. června na školním 
hřišti. Zúčastnily se ho třídy druhého stupně, které 
byly rozlosovány do dvou skupin po pěti. Dvě 
nejlepší třídy ze skupiny postoupily do bojů o 
školní pohár. Ze skupiny A, kterou tvořily třídy 6. B, 
6. C, 7. A, 8. A, 9. A postoupily 7. A a 8. A. Ze 
skupiny B tvořené třídami 6. A, 7. B, 8. B, 9. B, 9. C 
postoupily 8. B a 9. B. V prvním semifinálovém 
duelu se střetla 7. A s 9. B. Zápas byl velmi 
napínavý. Základní hrací doba o vítězi 
nerozhodla, a proto přišly na řadu penalty. Díky 
skvělému výkonu žáka 7. A Tomáše Maška, který 
se z pole přemístil do branky, kde za svá záda 
nepustil ani jeden gól, tak sám přispěl k výhře 1:0 a 
poslal svůj tým do finále. Na druhém hřišti se zatím 
odehrával zápas 8. A s 8. B. Ten jednoznačně 
vyhrála 8. A 4:0. Ve finále se tedy utkaly týmy 7. A a 
8. A. Vyrovnaný souboj rozhodl gól Matěje Šimka, 
jiný gól v utkání nepadl, a tak se mohla 8. A radovat  
ze zisku prvního místa.
Během oslav dohrála i svůj zápas o třetí místo 9. B 
s 8. B. 9. B si odnesla bronz za výhru 1:0 a na 8. B 
zbyla nepopulární bramborová medaile. Nutno 
říci, že žáci šestých tříd si zaslouží pochvalu, 
protože museli svádět souboje s žáky devátých 
tříd a často jim byli vyrovnanými soupeři. 
Pochvalu si zaslouží i 7. B. I když jejich výkon 
nebyl na počet obdržených bodů vůbec dobrý, 
nebáli se s týmem tvořeným převážně děvčaty do 
turnaje vstoupit, a to se také cení. Velká pochvala 
patří i kantorům tělesné výchovy.
Všichni zúčastnění si slunečný sportovní den užili 
a byli rádi, že se nepřihodilo nic nepříjemného.

Štěpánka Švadlenková 7. B

School cup Letců R.A.F. 2018

7.A : 8. A

9.B : 6. A

9.B : 7. B

Vítězné družstvo 8. A

Foto: Karolína 
Aubrechtová, 7. B

Sportovní akce
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Ráno 13. června se žáci 6. B, 7. A  a 7. B sešli před 
školou sportovně oblečení. Vyrazili směrem na 
Tyršák, kde pro všechny šesté a sedmé třídy 
připravilo sportovní centrum program, ve kterém 
si mohli vyzkoušet různé druhy sportu. Vzhledem 
k nepříznivému 
p o č a s í  s e  
n e u s k u t e č n i l y  
všechny, přesto se 
den vydařil. Začali 
jsme na stanovišti, 
kde měřili, za jak 
dlouho každý z 
nás uběhne třicet 
metrů. Nejlepším 
z  n á s  s e  t o  
podařilo za čtyři 
vteřiny. O kus dál 
na nás čekal skok 
daleký do písku. 
Písek byl jemný, a 
když jsme skončili, 
měli jsme ho úplně 
všude i pod oblečením. Na dalším stanovišti jsme 
stříleli lukem. Nikomu se naštěstí nic nestalo. 
Zapojil se i náš fotograf Honza Hubálek z 9. C. I 
přes nepříznivé počasí jsme se vypravili ven na 
dračí lodě. Chvíli to vypadalo, že se vůbec 
nerozjedeme, ale nakonec jsme vypluli. Moc nám 
to nešlo, ale nepotopili jsme se. Pršelo, ale 
pořádně promáčení jsme byli až po výstupu z lodi. 
Pak jsme si vyzkoušeli veslařský trenažér. Bylo to 
náročné, pořádně jsme se u toho zapotili. 
Tentokrát se zapojil i druhý fotograf Tomáš 
Horálek z 8. B. Následoval stolní tenis a kulečník. 
Odtud jsme se přesunuli na Capoeiru. Pro ty, kdo 
netuší, co to vlastně je, jde o brazilské bojové 
umění připomínající tanec s akrobatickými prvky, 
doprovázené původní hudbou. Poslední naše 
stanoviště bylo v tělocvičně. Zahráli jsme si lakros 
a basketbal. Na závěr každá třída dostala za 
odměnu krásný dort. Všichni jsme si moc 
p o c h u t n a l i .  
N á s l e d o v a l  
o d c h o d  d o  
školy na oběd.  
Všichni jsme 
si den moc 
užili. 
K a t e ř i n a  
Čížková, 7. B

Sportovní den  na Tyršáku

Nejlepší sportovci 7. B
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1. Těšíte se na prázdniny?
2. Co budete dělat o prázdninách?
3. Budou vám chybět kamarádi ze školy a těšíte 
se na další školní rok?

Adéla Chvalová, 4. A
1. Hodně.
2. Koupat se v bazénu a budu chodit 
s kamarádkami na procházky.
3. Trošku mi budou chybět a těším 
se malinko.

Alice Škochová, 5. C
1. Jo, to je jasný.
2. Jedu na tábor a pak 
nevím, co budu dělat.
3. Jo a jsem zvědavá, jak to 
na gymplu bude chodit.

Edita Sedlmajerová, 1. B
1. Jasan.
2. Hrát si s bratrem a jestli pojedu 
někam na dovolenou.
3. Ne. Ano, těším se.

Vojta Dvořák, 2. C
1. Ano.
2. Pojedeme k moři 
na Mallorcu.
3. Jo, jasně. Matěj 

1. Ano.
2. Budu cestovat a 
pojedeme do Dánska.
3. Asi jo, jsem zvědavý 
na další školní rok.

Kocmánek, 3. C Marek Sojka, 4. B
1. Jo.
2. Pojedu na chatu a 
jinak nic nebudu dělat.
3. Trošku mi budou 
chybět, jo těším se.

Lucie Šimáková, 2. C
1. Ano.
2. Budu u babičky.
3. Jo, ano, hodně moc.

Monika Šrůtová Han, 2. D
1. Jo.
2. Pojedu na tábor, pojedeme 
s rodinou do Liberce.
3. Budou mi chybět, netěším 
se, protože bude těžší učení.

Sára 
1. Ano.
2. Pojedu na Lipno.
3. Jo, budou mi chybět kamarádi 
a na další rok se docela těším.

Kašová, 3. C

Připravily: Veronika Elišková, 8. A, Leontýna Veselá, Linh Chi Hoangová, 9. C

Kdo by se netěšil. Samozřejmě všichni. Stejně 
jako žáci prvního stupně, kterým jsme položili pár 
otázek. Prozradili nám také, jaké plány na 
prázdniny mají. Bude zajímavé, jestli se jim splní. 
Rádi v novém školním roce otiskneme, jak se jim 
prázdniny líbily. I s fotkami. 

Těšíte se na prázdniny také?

Anketa
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Kam o prázdninách?

Dovolená v Chorvatsku s maminkou a babičkou
Nikola Slepková, 1. A

Prázdniny u moře
Natálie Symonová, 1. A

Zjišťovali jsme na prvním stupni, co budou děti dělat o 
prázdninách, a vyzvali jsme je, aby nám to nakreslily. Dostali jsme 
hodně obrázků. Bylo těžké vybrat mezi nimi ty nejhezčí.

Pohoda na vesnici
Sabrina Žáková, 1. A

Kempování s tátou 
Eliška Dibďáková, 1. B

Hrátky u vody
Zuzana Sokolovská, 2. C

Koupání v létě
Bára Kohoutová, 2. C Pokračování na str. 21
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vš ichn i  p ř ip rav i l i  k rásné  
v y s t o u p e n í .  Ve  č t v r t e k  
dopoledne jsme se vydali do 
hornického muzea. Ve štolách, 
kde se dříve těžily rudy, nám byla 
trochu zima, ale bylo to 
dobrodružství, když jsme byli 90 
metrů pod zemí. Odpoledne 
jsme se pak koupali v potoce, 
hráli hry a opékali vuřty. Večer 
jsme zakončili pyžamovou párty, 
kterou jsme si moc užili. 
V pátek jsme se s Harrachovem 
rozloučili výborným obědem a 
plni krásných zážitků se vydali 
zpět k domovům.  

Žáci a paní učitelky 1. A a 2. C
Foto: Mgr. Pavlína Červinková

Dne 4. června se třídy 1. C a 2. D vydaly na Pirátskou školu v 
přírodě do Penzionu Centrum v Bedřichově. 
Hned v pondělí měli žáci, jako správní piráti, pořádně 
prozkoumat okolí. Bohužel počasí tomu nepřálo, a proto 
alespoň na hotelu vytvořili vzkaz v láhvi. V úterý se konala 
pirátská cesta za pokladem. Všechny týmy se s úkoly popraly 
na výbornou a našly cestu až k cíli. Ve středu se posádka 
vydala na objevování krás do Boskovských jeskyní a farmu v 
Pěnčíně. Ve čtvrtek se piráti účastnili sportovního dopoledne a 
odpoledního zhodnocení celé výpravy s pirátským trhem. V 
pátek po snídani přijel autobus a všichni plni dojmů se vraceli 
zpátky za svými rodiči do Nymburka.

Autor a foto: Mgr. Pavlína Červinková

Pokračování str. 11

Pirátská škola v přírodě

Dne 28. května jsme vyjeli na 
školu v přírodě do Šlovic na 
Křivoklátsku. Jako třídy jsme se 
sešli poprvé. To nám ale 
nebránilo vytvořit jednotlivé 
kmeny, které se účastnily 
velkého boje o přežití. Součástí 
našeho klání bylo postavení 
vlastního příbytku, vytvoření 
symbolické pečetě a imunity a 
dostat se k cíli v boji o přežití. 
Někteří z nás si opravdu sáhli na 
dno svých sil. Pro všechny to byl 
o v š e m  n e z a p o m e n u t e l n ý  
zážitek, který jsme završili 
očistným ohněm, a tak jsme se 
mohli plni dojmů a zážitků vrátit 
ke svým rodičům. Text: Mgr. Pavlína Peřinová,  foto: Mgr. Tereza Podnecká

Nezapomenutelné zážitky žáků z Křivoklátska 3. C a 4. A 

Akce školy a ŠD
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Čarodějnice Pingvína, Létavice, 
Legína, Bludimíra, Cilína a 
Hermína připravily pro děti na 
26.  dubna dobrodružnou 
„Čarodějnickou cestu“. Po 
splnění úkolů obdržely průkaz 
čaroděje nebo čarodějnice a 
sladkou odměnu.

Kouzelná magie

Školní družina uspořádala 19. 
dubna pro děti vystoupení 
kouzelníka. Vše bylo magické – 
šátky přibývaly, přestřižené 
provázky byly znovu celé, voda 
se nevylila… Navštívila nás i 
velká housenka, bílý lední 
medvěd a slon. Vystoupení se 
všem líbilo.

Čarodějnice

D n e  1 2 .  č e r v n a  
pořádala školní družina 
na zahradě slavnost. 
Děti měly nachystaná 
sportovní a zábavná 
stanoviště a spoustu 
odměn ke Dni dětí.
Maminky nám pomohly 
připravit malý raut – 
napek ly  dobroty  a  
donesly slané pečivo, 
ovoce a také pití. Na 
ohni si každý mohl opéct 
buřtíka, moc každému chutnal s hořčicí či 
kečupem. Hezká byla i chvilka zpěvu při kytaře s 
paní učitelkou Monikou Krškovou. 
Závěr školního roku 2017-2018 byl vydařený, 
počasí nám přálo a paní učitelky se těší na další 
spolupráci s rodiči. Děkujeme paním kuchařkám 
ze školní jídelny za pomoc při přípravě buřtů a pití. 

Kolektiv vychovatelek

Projekt Den Země probíhá ve 
školní družině každý rok. 
Tentokrát od 16. do 18. dubna. 
Děti si zopakovaly, jak mají třídit 
o d p a d ,  k a m  s e  v y v á ž í  
nevytříděný a podobně. V tomto 
projektu prohlubujeme u dětí 
povědomí o čistotě a ochraně 
prostředí a o ekologii. 

Den Země v ŠDZahradní
slavnost

Podklady pro tuto stranu dodala
Ludmila Bartošová, vedoucí vychovatelka



Simona Karlová, 9. A 
1. Ne. 
2. Matematika.
3. Mám dobré pocity, ale ze samotných 
výsledků z přijímaček moc ne, čekala jsem 
lepší.
4. Ať se nespoléhají jenom na ty zkušební testy, 
ať se připraví na všechno, nepodcení přípravu a 
a ť  s e  s n a ž í  n e b ý t  n e r v ó z n í .    
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Jak to vidí deváťáci

Zajímalo nás, jak se cítili 
davá ťác i  po  p ř i j ímac í ch  
z k o u š k á c h . Ta k  j s m e  s e  
některých zeptali a chtěli jsme 
také zjistit, co by poradili 
letošním osmákům. Položili jsme 
jim následující otázky.

Malé obhajoby

1. Líbily se ti přijímačky?
2. Co bylo, těžší matematika 
nebo čeština?
3. Jaké z nich máš pocity?
4. Co bys poradil budoucím 
deváťákům?

Kristian Merkner, 9. B 
1. Ne. 
2. Matematika. 
3. Jak to 
dopadne. 
4. Aby se učili. 

Vladimír Jirsák, 9. C 
1. Ne. 
2. Matematika.  
3. Špatné. 
4. Aby se 
učili.

Kuba Černý, 9. A 
1. Ne. 
2. Matematika.
3. Naštvanej. 
4. Učit se dřív, a ne to 
drtit týden před tím. 

Adéla Antošová, 9. A 
1. Ne. 
2. Matematika.
3. Pozitivní. 
4. Nevykašlat 
se na to, a čím 
víc se na to 
připraví, tím 
lépe. 

Něco jako malá maturita? Umíte 
napsat samostatně práci a 
naučit se obhájit co a proč jste do 
ní napsali? Naši deváťáci to umí. 
V úterý 19. června se o tom 
mohly přesvědčit odborné 
komise, které posuzovaly nejen 
úroveň jednotlivých prací, ale 
také, jak se žáci orientují v 
problematice svého tématu. 

Redakční rada přeje všem 
vycházejícím žákům, aby 
se jim na nové škole líbilo 
a aby rádi vzpomínali na 
svou základku a přišli se s 
námi podělit o dojmy z 
nových působišť.

Za splnění obhajob 
získají žáci certifikáty a ti 
nejlepší medaile. Budou 
j i m  p ř e d á n y   n a  
městském úřadu.

Anketu 
připravil Aleš 
Balšánek, 6. C
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Šesťáci na enviru

Dlouho očekávaný a hojně probíraný kurz 
environmentální výchovy je tady! 11. června  si 16 
dětí z 6. C sbalilo batohy a vyrazilo ekologicky 
vlakem vstříc novým zážitkům, které na ně 
přichystala příroda a lektoři Střediska ekologické 
výchovy Sedmihorky. Pět dnů plných objevování 
provázaných přírodních vztahů mohlo začít. Malý 
rodinný penzion U Koubusů poskytl dočasný byt a 
stravu, místo školních lavic se děti učily v lese (a to 
jednou i od půl desáté v noci!) Učily se na skalách 
a třeba v potůčcích vyvěrajících z bývalých 
lázeňských pramenů. Lupa místo tabule, drobní 
korýši místo příkladů v knize, několik výřích a 
puštíčích houknutí místo angličtiny! Kmitání v 
koloběhu živin, hod oštěpem jako tělocvik a místo 
svačinek syrové sušené hovězí maso! A k tomu 
porce kilometrů a povídání o stromech a hmyzu, 
zobání lesních jahod a navrch pochodové 
písničky. Lákavé, že? Upřímně - jak pro koho. 
Bonus byl ranní běh na blízký hrad Valdštejn a 
vyhlídku Hlavatici - ještě před snídaní. Nejdříve za 
trest, nakonec jako výzva. Však takové 
poměřování si sil s aktivním vrcholovým 
sportovcem Mgr. Miškovským je motivace jako 
hrom. Odměnou klukům byly jím vyřezávané 
dřevěné hole a nože. Zapůsobilo to a chlapci si 
domů přivezli své vlastní kapesní nože „rybičky“. 
Holky perlily ve znalostech, proto nyní bezpečně 
poznají hned několik dřevin podle kůry, listů i 
plodů. Na památku dostaly děti maličký 
polodrahokam jako upomínku na nedaleký vrch 
Kozákov, naleziště achátů. Domů se vracely 
unavené, ale s kupou zážitků, které se do batohů 
ani nevešly.          Autor a foto: Mgr. Jitka Pencová

Na stejném místě s podobným programem byla i 
6. B s panem učitelem Douděrou a paní učitelkou 
Brynychovou.         Foto dodal Bc. Pavel Douděra

Třída 6. A se spojila s 5. A a společně strávily týden od 11. června do 15. 
června na Toulcově Dvoře v Hostivaři. Program byl zaměřen také na 
ochranu přírody a chování domácích zvířat. Žáci si mohli vyzkoušet práci 
včelařů včetně speciálních ochranných oděvů. Kromě toho, že se 

seznámili s chovem krav, 
zkusili si i, jak je složité 
kravičku podojit. Prošli se 
údolím Botiče, prohlédli si i 
starou Hostivař a volný čas 
st ráv i l i  na Host ivařské 
přehradě. Doprovázely je 
paní učitelky Říhová V., 
Špicarová a Pokorná.

Foto: Petra Pokorná, asistentka

6. C ve skalním městě na Hrubé Skále

Jak se podojí kravička? 6. A i 5. A už to ví



Pokračování str. 17

Potápění
Oliver Špicar, 3. A

Výlet na zříceninu
Veronika Doktorová, 3. A

Plavba lodí
Kája Váňová, 2. C

Stanování s rodinou
Matěj Uhlář, 3. A

Na táboře na koních
Anna Krsková, 1. B 

Oslava narozenin
Leontina Kotherová, 2. C
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Pokračování na str. 23



Chceš mít hodně vitamínů,
vykašli se na sůšu. 
Začni chroupat zeleninu,
já ti s tímhle pomůžu.
Ovoce je taky prima,
zdravé jako zelenina.
Jablíčko si k sváče dej,
pomeranče ochutnej.
Je to dobré, jen to zkus,
třeba jahodový džus.
Marmeládu z borůvek,
žádný pytel brambůrek.
Ananas má žlutou barvu,
je to pravda, Blaženo.
Ten zaslouží si být v erbu,
takto je to řečeno.
Broskev, to je kapitola,
zahradu nám prošmejdila.
V subtropickém pásu je,
na stromě tam tancuje.
Strýček meloun, myslím,
vypadal jak bříško.
Vůbec z toho nespím,
od teď dávám dýško.

Na pláži v Chorvatsku
Anna Vlčková, 3. A

S babičkou a kamarádkou v bazénu
Anežka Kněžínková, 2. C
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Ovoce a zelenina
Alice Škochová 5. C

Víte, co je přespávačka? 
To se sejdou žáci 6. B se 
svým třídním učitelem 
P a v l e m  D o u d ě r o u  
navečer na školním 
hřišti. Jako zesílený 
dozor funguje pan učitel 
M i š k o v s k ý  a  p a n í  

učitelka Brynychová. Ale na tu museli 
všichni chvíli počkat, protože měla 
kroužek mažoretek. Dali jsme si věci do 
školy a vyrazili ke Kotherům na večeři. 
Čekala nás královská hostina - řízek a 
hranolky a k tomu domácí limonády s 
citrónem. Obsluhovala nás i Patrikova 
sestra Lili. Patrik s námi chodí do třídy. 
Ale to nebylo všechno. Pan učitel koupil 
buřty a pod dozorem paní kuchařky a 
vedoucí školní jídelny nastala opékačka. 
A pak chvíle volna – na hřišti jsme hráli 

Máš ho, máš ji. Po odpočinku jsme se přesunuli do tělocvičny a začali s 
budováním pevností. S nadšením jsme se vrhli do sprch, ale ledová voda 
nás rychle zchladila. Rozproudili jsme si krev při hře s balónem a 
obručemi. Pak vyčistit zuby a večerka. Ale to pan učitel netušil, že 
usneme až po půlnoci. Taky proto se 

nám moc nechtělo vstávat a 
budili jsme se s velkým 
přemáháním. Čekala nás v 
jídelně snídaně a pak do lavic 
na výuku. Přespávačka 
skončila.

Jan Zelenka, 6. B.

Přespávačka

Foto: Bc. Pavel Douděra

Pokračování str. 22
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Redakční rada: 
9. C - Leontýna Veselá, 8. B - Veronika Jirásková, Bára 
Novotná, 8. A - Veronika Elišková, 7. B - Bára Bímová, 
Kateřina Čížková, Štěpánka Švadlenková, 6. C Aleš 
Balšánek, 6. B - Jan Zelenka, 5. B Dominika Bauerová, 
Veronika Víšová, Mgr. Milena Zahrádková, Mgr. Zdeňka 
Léblová
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

KŘÍŽOVKA

Štěpánka Švadlenková, 7. B

Policista napomíná svého syna: 
„Nekuř, Honzo, jsi na to příliš 
mladý!” 
„Ale tati, i ty jsi byl páťák, když jsi 
začal kouřit!” 
„To ano, synku, ale tehdy mi bylo 
už šestnáct.”

První třída byla na exkurzi na 
policejní stanici. Policajti jim 
všechno ukázali. Pepíček uviděl 
na stěně obrázky. „Co to je?” 
„No to jsou fotografie zločinců, 
které všude hledáme.” 
„Hm, a proč jste si je tady hned 
n e n e c h a l i ,  k d y ž  j s t e  j e  
fotografovali?”

VTIPY

1. Nit navlékáme na ……

2. Zdroj bílkovin
3. Plazící se zvíře

4. Smyslový orgán zraku
5. Opak noci
6. Vodní pták s lyskou na hlavě

Policajt zapisuje bouračku: 
pravá noha v přikopu, levá noha 
u svodidel, pravá ruka na 
volantu, levá v kufru, trup na 
střeše, hlava na poli... hlava na 
poli? „Franto, na poli, jaký „i”?” 
Franta: „Nevím.” Policajt kopne 
do hlavy a píše dál: hlava v 
přikopu….

Pan učitel vysvětluje žákům, co 
je čas minulý, přítomný a 
budoucí. Pak dává příklad: „V 
červenci jsou prázdniny a hodně 
pálí sluníčko. Jaký je to čas, 
Pepíčku?”
„To je krásný čas,” odpoví 
Pepíček.

BLUDIŠTĚ

Redakční rada přeje všem svým dětským čtenářům 
krásné prázdniny, dospělým příjemnou dovolenou, 
aby si každý v nadcházejícím volnu našel to svoje - 
sluníčko, vodu, plavání, sport, cyklistiku, houbaření, 
rybaření, prostě to, co má rád. Hlavně abyste si na 
sebe našli čas, užili si společné chvíle a načerpali 
síly do nového školního roku. Těšíme se na vás.

Zdroj: 
2x internet

Dne 12. črvna vyjely třídy 2. A a 4. C na středověký 
hrad Kokořín. Tento hrad byl postaven za vlády 
Lucemburků a potom byl často opravován. 
Navštívili jsme interiéry hradu se středověkými 
zbraněmi a překrásně vybavenými pokoji. 
Procházeli jsme se po hradbách, kde byl krásný 
výhled na okolní krajinu. Hrad byl několikrát 
opuštěn a potom opravován z důvodu nesnadné 
přístupové cesty. Také nás zaujaly nádherné 
pískovcové útvary v Kokořínském dole. Výlet se 
mi moc líbil.                           Vojtěch Havlina, 4. C

Exkurze na Kokořín

Denisa Pešková, 4. C

Vtipy vybrala Štěpánka Švadlenková a Katka Čížková 7. B
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