
Červen 

30. 5. – 3. 6. se konaly v Hustopečích u Brna Sportovní hry pro ZP. Zúčastnili se 

jich žáci A. Široký, A. Hruška, J. Šubrová, A. Sauerová a T. Novák s paní 

Vondřejcovou, Ziklovou a Pušovou. 

Sportovní hry 

V termínu 30. 5. až do 3. 6. 2022 se konaly Sportovní hry pro zrakově postižené. 

Zúčastnila se jich družstva Opavy, Liberce, Plzně, Brna, náměstí Míru a Hradčan.  

Konaly se v Hustopečích u Brna. My jsme tam jeli vlakem.  Hned po příjezdu jsme 

šli hrát showdown. Umístili jsme se na druhém místě. V úterý bylo slavnostní 

zahájení sportovních her a natáčela to i televize. Po ukončení slavnostního zahájení 

se začalo sportovat v atletice - v běhu na 60 metrů a skoku do dálky. V odpoledních 

hodinách se konalo plavání na 50 metrů prsa, 25 metrů volný způsob a 25 metrů 

znak. Ve středu jsme pokračovali v atletice - v hodu do dálky a běhu na 600 metrů. 

Odpoledne pokračovalo plavání. Plavalo se 25 metrů prsa, 50 metrů volný způsob a 

nakonec štafeta. Ve čtvrtek byl celý den goalball, v něm jsem se také umístil na 

druhém místě. K večeru jsme měli slavnostní ukončení sportovních her. Já jsem 

vybojoval jednu zlatou, tři stříbrné, tři bronzové. Moc se mi tam líbilo.      

 

                                   Adam, 8. ročník  

V pondělí jsme hráli showdown proti Brnu, Opavě, Plzni a Levoči. Jediné Brno jsme 

neporazili. V úterý byl běh na 60m a skok daleký. Tam jsem skončila druhá 

v kategorii B2, což se upřímně divím. Odpoledne bylo plavání, kde se říkaly i 

výsledky z běhu a ze skoku do dálky. Ve středu byl běh na 600 metrů a hod 

krikeťákem. Odpoledne bylo opět plavání, kde se říkaly výsledky z běhu a hodu. 

V běhu jsem byla třetí a v hodu první. Ve čtvrtek byl goalball a ten, kdo nehrál 

goalball, tak šel do ZOO. Tam si paní Vondřejcová povídala s papouškem a 

s kozami. No a v pátek se jelo domů. Ve vlaku jsme si ještě říkali, kolik jsme hodili 

metrů nebo za jak dlouho jsme uběhli 600 metrů a kolik jsme skočili do dálky. B1 

měli největší výhodu. Když jsem hodila 12m, tak se mi to přepočítalo na 35m, což mi 

pomohlo k tomu, abych se umístila na prvních třech místech. 

                                             Anna, 6. ročník 

 



 

6. – 12. 6. odjeli žáci, učitelé i vychovatelé na školu v přírodě do Střelských 

Hoštic. 

Moje škola v přírodě 

Škola v přírodě byla taková normální, nedělo se tam nic extra. Bylo to jako minulé 

školy v přírodě, až s tím rozdílem, že se nejela voda a nebyly další akce např. 

Xfaktor. Jinak to tam bylo celkem ucházející, šlo se do kempu, a dokonce jsem si i 

poslední den zajezdil sám na kole. Probíhalo to tak, že jsem jel na vlastním kole za 

tandemem a Pavel na mě pokřikoval, abych věděl, kde jsou. Také byl táborák, kde 

jsem si dal dva buřty. Jinak pozitivem bylo dobré jídlo, rozhodně lepší než ve škole. 

Naopak negativa jsou slabý internet a některé osazenstvo, nebudu jmenovat. 

                          Adam, 9. ročník 



 

 

Škola v přírodě byla super, nejvíc se mi líbila diskotéka s karnevalem. Měl jsem 

masku, někteří měli opravdu hezké masky a dostali jsme za ně i ceny. Bylo dobré, 

že byla diskotéka i po večeři a hrály se také písničky na přání, takže to bylo super.

                                                                  Derek, 10. ročník 

 

Letos se po 3 letech podařilo uskutečnit školu v přírodě od pondělí do neděle 6. - 

12. 6. Jel jsem tam ze dvou HLAVNÍCH důvodů, jednak proto, že jsem tam byl 

naposled před 3 lety a to poprvé, takže jsem si už většinu nevybavoval, jednak 

proto, že to bylo naposled. Nemohu říci, že by to za to nestálo. Tak nejdřív řeknu 

negativa a až poté pozitiva. Vadila mi ponurost pokojů, zařízení pokojů a pokoje 

celkově. Postele tak hrozné nebyly, ale dojem a atmosféra, která z pokoje čišela, 

moc fajn nebyly. Program byl spíše takový obyčejný. Taky mi nevyhovoval 

příjezdový den a hodina. Takhle z hlavy ta hlavní negativa jsem řekl všechna. 

Pozitivně bych hodnotil jídlo, sice byla asi 3× přesolená polévka a jednou bylo 

vyloženě špatné druhé jídlo a méně dobrá večeře, ale jinak byly ostatní večeře i 

obědy dobré, ke kterým byl občas i nějaký zákusek. K snídani bylo čerstvé pečivo a 

zbytek podle chuti jedince, pití taky bylo vesměs fajn. Dále bych ohodnotil pozitivně 

poměrně hezky upravený areál, mimo některé už poničené části, je příjemný, dá se 

na něm fajn jezdit na kole a po ránu se člověk určitě cítí lépe s takovýmto okolím, 

než s výhledem z hotelu někam na město nebo jen na nějaký kopec. Skupiny také 

nebyly až tak hrozné, jak se zprvu zdálo, bylo vidět, že spolu všichni ve skupinách 



vychází. Časový rozvrh mi vyhovoval. Ten týden bych hodnotil 6/10, abych vytvořil 

nějakou představu, a určitě nemohu říci, že bych svůj čas zahodil.  

                                 Jakub, 10. ročník 

 

Na školu v přírodě jsme odjížděli přibližně v 9:00. Jely tam 2 autobusy. Já s třídami 

paní Fischerové, Zajícové a Machové jsem jel v autobuse číslo 2. Jedna přestávka 

byla u Milína, kde jsme si dali svačinu. Pak jsme pokračovali do Střelských Hoštic. 

Přijeli jsme tam v poledne. K obědu byla rýže s vepřovým masem. Bylo to výborné. 

Potom jsme se ubytovali do pokojů. Původně jsem měl být s Tomášem Čížkem a 

Jirkou Kocem, ale nakonec se to změnilo z toho důvodu, že Jirka nepřijel kvůli tomu, 

že byl nemocný. Tak to paní Rybová udělala tak, že jsem spal s Tondou Turkem, 

Tomášem a Danem Strnadem. Pak jsme šli na prohlídku areálu. V úterý dopoledne 

jsme s paní Fischerovou opakovali přípravu pokrmů. Zaměřili jsme se na teoretickou 

část. To nám šlo dobře. Pak jsme poslouchali písničky od Judity Čeřovské, která 

zpívala v 60. letech minulého století. Moc se mi to líbilo. Odpoledne nás měla na 

starosti paní Pfeiferová s panem Burianem. Prošli jsme se do kempu, ve kterém 

jsme zjistili, že funguje až od 8:00. Tak jsme se jenom nasvačili. V úterý byl 

karneval, na kterém jsem neměl žádnou masku, ale i tak jsem si to moc krásně užil. 

Ve středu jsme byli na výletě v hoslovickém mlýně. Byli jsme spojení s třídou paní 

Zajícové. Moc se nám to líbilo. Prohlédli jsme si tam třeba vodní kolo. Potom nám 

ten pán vyprávěl o historii mlýna. Odpoledne jsme dělali náramek z ovčí vlny. To se 



nejdřív namočilo do vody a potom se z toho udělal takový váleček. Z toho vznikla 

plsť, ze které jsme vyráběli náramek. Odpoledne byla šipkovaná, na které byly různé 

úkoly, jako např. přeskočit panáka, nebo zjistit, kolik nás je ve skupině. Ve čtvrtek 

jsme poznávali byliny, a potom jsme si udělali heřmánkový čaj. Bylo to výborné. 

Odpoledne jsme šli do obchodu, kde jsme si koupili zmrzlinu. Já jsem si dal mrože 

za 12 Kč. Nákup byl krásný, protože v obchodě hrálo rádio. Nejprve tam hrála 

nějaká anglická písnička. Po hlášení pro zákazníky tam hrála písnička od Ivety 

Bartošové. Když jsem to zaslechl, řekl jsem si: „Teda, to je krásné.“ V pátek jsme šli 

na pole. Při cestě jsme si prohlíželi stromy. Odpoledne jsme šli s paní Matouškovou 

do kempu, kde jsem si dal zázvorovou limonádu, která byla vynikající. Potom byl 

táborák, na kterém jsme si moc krásně s paní Ježkovou zazpívali. V sobotu jsme 

byli ve třídě, kde jsme uklízeli věci. Odpoledne jsme si zabalili věci do batohu. 

Potom byla diskotéka, na které jsme moc krásně tancovali. Nejvíc se mi líbila 

písnička od Michala Davida a také jedna anglická písnička od skupiny Imagine 

Dragons. V neděli jsme jeli domů. Škola v přírodě byla moc krásná a také legrační.  

                              Marek, 2. PrŠ 

Začalo to v pondělí 6. 6., kdy jsme se chystali na odjezd ze školy na školu v přírodě. 

Kolem deváté hodiny jsme odjeli z Prahy a mezi 11:30 a 12:00 jsme přijeli do areálu 

školy v přírodě. Jakmile jsme přijeli, tak jsme počkali, až vyloží zavazadla, kola a 

další věci. Pak jsme se šli naobědvat a ubytovat se. Odpoledne jsem se svojí 

skupinou šel projít po areálu. Když jsme pak šli mimo areál, tak jsme udělali naši 

první útratu na ŠVP. V úterý jsme si ve třídě opakovali látku z předmětu Příprava 

pokrmů, protože venku pršelo. Odpoledne přestalo pršet, tak jsme šli na kolo a 

později si udělali masku na karneval. Karneval začal v 16:00. Byly tam opravdu 

krásné masky. Já jsem si udělal masku celkového vítěze Tour de France. Večer 

nakonec byla ještě diskotéka pro větší a starší. Ve středu jsme jeli na výlet do 

hoslovického mlýna, který je nejstarší dochovaný mlýn v ČR. Odpoledne jsem se 

svojí skupinou šel do Kozlova na procházku. Když jsme se vrátili, tak jsme si šli na 

kolo. Ve čtvrtek jsme s paní učitelkou Fisherovou a Kazimírovou sbírali byliny a 

potom si udělali z toho čaj. Odpoledne jsme zůstali vevnitř a hráli společenské hry. 

V pátek jsme šli se projít na kopec u areálu a potom jsme si pustili reportáž o oslavě 

výročí 70 let od začátku panování královny Alžběty II. ve Velké Británii. Odpoledne 

jsme se šli projít a zahrát si kuželky. Večer jsme byli u táboráku a opékali buřty. 

V sobotu jsme se dopoledne byli podívat do Muzea vorařství, které mě moc zaujalo 

svou historií o vorech, a potom jsme byli ve třídě a paní učitelka poklidila věci ve 

třídě. Odpoledne pak jsme se byli projít a zajezdit na kolech a zabalili si věci, 

protože v neděli jsme odjížděli, a večer jsme měli diskotéku. V neděli jsme svlékli 

povlečení a dobalili věci a nasnídali se a potom už jsme vyrazili do Prahy. Celkově 

se mi to EXTRÉMNĚ líbilo a moc jsem si to užil, protože jsme tam už dva roky 

nebyli.                                                                                                                                                                                              

Honza, 2. PrŠ 

Včera dopoledne jsem se vrátila ze školy v přírodě. Jeli jsme tam minulý týden 

v pondělí. Když jsem přišla v pondělí do školy, paní Fischerová mně řekla, abych šla 



na pracovnu. Učitelé a vychovatelé zatím nakládali kufry a tašky do autobusů. Při 

odjezdu mi Honza Singer pouštěl zvukové efekty počítačových hráčů ve hře Dice 

World. Když jsme přijeli do Střelských Hoštic, paní Fischerová mě odvedla na 

oddělení C na pokoj. Když jsem si odložila nepotřebné věci, šli jsme na oběd. Po 

obědě jsem si začala na pokoji vybalovat věci. Byla jsem s Agi, Nelčou a Vendy.  

Potom na céčko přišla paní Pfeiferová a říkala, že si půjdeme prohlídnout areál. Šli 

jsme na svačinu. Ve skupině jsem byla s Márou, Agi, Tomem, Tondou a Danem. Při 

svačině Dan zpíval hlášku od Lenky Hladové „ajajaj“ a říkal oblíbené slovo Marka 

Čtvrtečky „teda, teda“. Když jsme dojedli svačinu, paní Pfeiferová vymyslela, že si 

každý zkusí hodit kelímek od jogurtu do koše. Já jsem neházela, protože jogurt 

nejím. Po svačině jsme šli na áčko ke klukům a paní Pfeiferová jim pomohla vybalit 

věci. Na večeři Dan zazpíval: „Marice to nechutnalo, ajajaj“, protože jsem nejedla 

večeři. Potom jsem se převlékla do pyžama a ten den měla noční paní Majerová. 

Když za námi v devět hodin přišla, řekla nám, že už máme jít spát. Já jsem to 

nedodržela a byla jsem stejně na mobilu, protože vím, že bych v devět hodin 

neusnula. V úterý jsem vstala v 7, abych už byla připravená a abych si stihla udělat 

přes telefon jednu lekci maďarštiny. Po snídani jsme šli s paní Fischerovou do třídy 

a probírali jsme témata z vaření. V ten den se mi stalo, že jsem u toho usnula, ale 

paní Fischerová mi na to naštěstí nic neřekla. Po obědě jsem šla na pokoj a volala 

jsem si s kamarádkou ze Slovenska Margit. Potom nás vyzvedla paní Dušková a šli 

jsme s ní do obchodu a do kempu. Když jsme se vrátili zpátky, začala diskotéka pro 

menší děti. Ta byla naštěstí zakončená slovenskou verzí reklamy Dědoles. Po 

večeři jsem šla do sprchy a potom nastala zvláštní situace. Noční v ten den měla 

paní Fantová. Když za námi přišla, řekla nám, že máme odložit telefony. Ten můj 

naštěstí neviděla, protože jsem ho měla pod polštářem, ale v tu dobu jsem se šíleně 

lekla. Nakonec jsem nějak usnula a ráno jsem zase byla od sedmi vzhůru. 

Dopoledne jsme jeli na výlet do mlýna, kde nám průvodce ukazoval, jak se dřív 

mlelo obilí. Při cestě tam i zpátky dělal Táďa Singer blbosti. Po obědě a hovoru 

s Margit jsme šli s paní Pfeiferovou a s panem Burianem na start hry šipkované, kde 

jsme museli plnit zadané úkoly od paní Častoralové. Na jednom stanovišti bylo 

napsané, aby všichni odpočítali 15 kroků. Já jsem počítala maďarsky, protože v ten 

den byla středa a vždycky ve středu Margit uznává maďarštinu. Pan Burian mi 

potom řekl, že má kamaráda Maďara žijícího na Slovensku. Asi po dvou hodinách 

byla večeře a potom už moje známé hraní a paření na mobilu. Ve čtvrtek jsme se šli 

s paní Fischerovou a s paní Kazimírovou projít a trhat rostliny. Paní Kazimírová 

s sebou vzala svoje dcery Julku a Anku a každá mě střídavě a správně vedla. 

Odpoledne jsme šli do Coopu, kde jsem si koupila zmrzlinu. Při cestě jsem se bavila 

s panem Burianem o té nejlepší akci - soutěži v sebeobsluze. Po nákupu jsme 

potkali paní noční Vohradskou, a ta se nabídla, že mě vezme na zpáteční cestu. 

Když jsem s ní šla, řekla jsem jí o Margit a o tom, jací jsou na ní lidi v její škole. 

Večer jsem musela přetrpět, jak se Nelča s Vendi baví o jednom klukovi, kterého já 

nemusím a dokonce mu chtěli i volat. Dala jsem si sluchátka a nevšímala jsem si 

toho. Asi kolem jedenácté nás vzbudila paní Pospěchová a řekla nám, že máme jít 

na bojovku. Při bojovce jsme šli venku podle provazu. Na prvním stanovišti u pana 



Hanzlíka jsme si měli zapamatovat 5 slov.  Potom jsme měli z nádoby vytáhnout 

kámen a dát ho paní Vondřejcové, která si ze srandy změnila hlas. Ta nám potom 

dala sladkosti a my jsme mohli jít spát. V pátek dopoledne jsme šli ven a potom do 

třídy, kde jsem se učila přes mobil maďarštinu. Odpoledne jsme šli do kempu, kde 

jsem si koupila pití. V sobotu jsme šli s paní Fischerovou vyklidit třídu a odpoledne 

paní Pfeiferová zase pomáhala klukům dobalit věci. Po večeři byla diskotéka pro 

teenagery a já jsem tam nechala zahrát písničku Tane, kterou hráli na té nejlepší 

soutěži v sebeobsluze. Potom jsem se na pokoji stihla pohádat s Nelčou, napsat to 

kamarádce Lianě Repíkové, dobalit pár věcí a vyspat se na další den odjezdu. 

Školu v přírodě jsem si moc užila, jenom je škoda, že na pokoji byla nuda. 

                                      Marika, 2. PrŠ 

 

Po covidové pauze jsme konečně vyrazili na školu v přírodě do Střelských Hoštic. 

Dopoledne nás měli na starost učitelé, se kterými jsme se trochu učili, ale také pro 

nás vymýšleli různé výlety. Byli jsme se podívat do hoslovického mlýna, kde nás 

celým mlýnem provedl pan mlynář. Vyprávěl nám o historii mlýna, zkoušeli jsme si 

mlátit cepem a prohlíželi si pec, do které se vešlo 22 chlebů. Další z výletů byl pěší 

výlet do Katovic, kde jsme se po šest a půl kilometrové cestě odměnili zmrzlinou. 

Odpoledne jsme byli s vychovateli. Chodili jsme na procházky, do kempu a jezdili na 

kole. Také jsme se byli podívat do místního kostela na varhany, na které jsme si 

mohli i zahrát. Na letošní škole v přírodě nesměl chybět každoroční karneval, 

diskotéka, ani opékání buřtů a zpívání u ohně. Chtěla bych moc poděkovat všem, 



kteří nám celý týden vymýšleli zajímavý a pestrý program. Letošní škola v přírodě se 

mi moc líbila a už se těším na příští. 

                             Nela, 8. ročník 

V pondělí jsme si vybalovali kufry a batohy a oblečení jsme začali dávat do skříně. 

V úterý jsme se učili matiku; odpoledne jsme šli na procházku kolem řeky Otavy, ve 

které jsem se vykoupal. Ale byla málo studená. Ve středu dopoledne jsme šli na 

výlet do Katovic, kde jsme si dali zmrzlinu nebo ledovou tříšť. Ve čtvrtek jsme se šli 

podívat na svatou Annu a cestou jsme hráli hry. V pátek jsme se učili angličtinu a 

vlastivědu, odpoledne jsme byli na kolech. V sobotu ráno jsme jeli do akvaparku, 

kde jsme byli na divoké řece, ve vířivce a na toboganu. Odpoledne jsme šli k jezu a 

potom do kempu. V areálu školy v přírodě jsme se šli vykoupat. V sobotu večer jsme 

balili. 

                           Ruda, 6. ročník 

Nejvíce se mi líbilo odpoledne s paní psycholožkou, se kterou jsme hráli různé hry. 

Celkem jsme za celý den nachodili asi 22km. Nejhorší bylo úterý, protože Ruda 

skákal do louží a schválně na nás cákal vodu. Na karnevalu byli všichni unešeni 

z masky Adama Hrušky, který byl převlečený za holku. V pátek jsme opékali buřty a 

zpívali u táboráku. Ve středu byla asi desetikilometrová procházka, při které se 

Ruda 2x vykoupal v řece, jednou v hnoji a potom asi hodinu stávkoval v poli. 

                                    Anna, 6. ročník  

13. 4. odpoledne MŠ navštívila knihovnu na Pohořelci. 

14., 23. a 28. 6. proběhla canisterapie pro různé skupiny žáků. 

14. 6. obdrželi žáci končící PrŠ závěrečné vysvědčení.  

14. 6. jeli žáci VIII. A na exkurzi do stříbrného dolu v Kutné Hoře. 

15. 6. od 8 hodin proběhly závěrečné zkoušky žáků PrŠ – praktická část. 

16. 6. od 9 hodin se sešli vychovatelé a od 13 hodin učitelé na pedagogické 

radě v sále školy. 

17. 6. od 10.30 se konala 1. část hudební přehrávky žáků ZUŠ. 

21. 6. navštívilo naši školu divadlo Minaret s představením Tři čuníci. Na 

představení zazněly písně Jarka Nohavici. 

Tři veselá prasátka 

Včera u nás ve škole bylo divadlo, které hrálo hru O třech prasátkách. Ty prasátka 

se jmenovaly Mašík, Pašík a Šašík. Prasátka se rozhodla, že budou cestovat, a tak 

vyrazily na cestu. Šašíkovi se líbilo na louce a řekl, že si na té louce postaví 

domeček z trávy, a tak si ho postavil a zůstal tam. Mašík a Pašík šli dál. Mašík a 

Pašík přišli k vodě a Mašíkovi se tam líbilo, a tak si postavil domeček ze slámy a 

Pašík šel dál. Pašík si chtěl postavit domeček z kamenů, ale ten jeden kámen byl 



moc těžký, tak si ho postavil ze dřeva a z pár kamenů. Za Šašíkem přišel vlk a říkal 

mu, že je také prasátko a že ho má pustit do svého domečku a že je jeho kamarád. 

Šašík vyšel ven z domečku a řekl, že je divné prasátko a vlk mu řekl, že ho bude mít 

k večeři, a proto se Šašík schoval do svého domečku a vlk mu ho sfouknul. Šašík 

utíkal za svým bráškou Mašíkem a vlk šel za ním. Šašík Mašíkovi vše řekl, pak tam 

přišel vlk a do domečku fouknul a bouchnul a prasátka utekla k Pašíkovi a vlk šel za 

nimi. Pašíkovi vše řekli a vlk tam přišel a předstíral, že je ovce, ale prasátka ho 

odhalila a vlka zabila a dopadlo to dobře. Bylo to docela vtipné, ale bylo to pro 

menší děti, což mi tak úplně nevadilo. Bylo to docela hezké a s Kristínou a Sabinou 

jsme se tam docela často smály, ale nebyly jsme jediné. Smáli se tam všichni. 

                                 Jessica, 7. ročník 

 

 

 

Včera bylo jsem přijelo divadlo Minaret a zahráli nám pohádku o třech čunících a 

zpívali písničky Jaromíra Nohavici. Bylo to pro menší publikum. Začínalo to tak, že 

tři čuníci pochodovali do světa, protože jim mamka řekla, že už jsou velcí. Nejmenší 

čuník neuměl říct r, prostřední čuník chtěl neustále jíst a ten nejstarší četl všechno 

z knihy, ale všechno vždycky pomotal. A tak šli do světa a našli krabičku plnou 

hřebíků a poklice od škodovky, které pak použili jako volant a nakonec našli klakson 

a probudili tím klaksonem toho prostředního. A jak ho probudili, tak si ten nejstarší 

uvědomil, že jsou to věci od auta. Rozhodli se tedy, že pojedou do Afriky a jak jeli, 



tak ten nejstarší, co to řídil, nevěděl, jak se brzdí. Nakonec nabourali do stromu. 

Objevili se v Africe a po publiku chtěli, aby řekli, kteří živočichové žijí v Africe. 

Publikum, hlavně ti menší, řvali žirafu, zebru, slona, lva, pumu. A pak tři čuníci se 

ptali ještě publika, kdo je největší predátor v Africe a hned publiku volalo lva, tygra, 

pumu. Nikdo ale neuhodl, že je to Afričan. A tak tři čuníci začali zpívat písničku o 

Afričanovi, a když dozpívali, tak se zase odebrali do auta. V autě si říkali, že je tam 

moc vedro. Že nakonec jedou na severní pól. Když vystoupili ty dvě prasátka z auta, 

tak uklouzli a spadli. Vyšlo i třetí prasátko a to taky spadlo. Začali zpívat písničku. A 

když dozpívali, sedli si zase do auta a jeli. Jeli a jeli, až dojeli na takovou louku, kde 

se líbilo tomu nejmenšímu prasátku, ale ostatní tady nechtěli být. Nejmenší prasátko 

začalo hned zkoušet toho nejstaršího, jaký jsou to kytky, ten nejstarší to zase 

pomotal. Nejmenší prasátko se rozhodlo, že si na louce postaví domek ze slámy a 

tak se rozloučilo s těmi dvěma. A tak pokračovali, přišli do lesa, kde byl rybníček. 

Druhé prasátko se rozhodlo, že si postaví tady domeček, třetí se ho ptá, z čeho si 

ho postaví, a ten mu řekl, že si ho postaví z rákosu. Rozloučili se a to nejstarší šlo 

dál. Za chvíli našlo krásné místo a nakonec se rozhodlo, že si dům postaví 

z kamene a tak našlo hezký velký kámen. Začal se stavbou a za nedlouho měl 

hotovo. Objevil se vlk, který měl ukrutní hlad, ale bál se prasátek. Přišel k tomu 

nejmladšímu a řekl mu, aby otevřel, ale prasátko zjistilo, že to je vlk, a tak se 

schovalo do domku. Vlk mu ho, ale odfouknul. Prasátko utíkalo za tím druhým. Vlk 

běžel za ním. Nejmenší řeklo tomu prostřednímu o situaci a oba se schovali do 

domečku. Vlk byl naštvaný, a tak zkoušel foukat, ale to nepomohlo, tak zkusil do 

toho kopnout a domeček se rozbořil. Obě prasátka běžela za tím třetím. Popsala mu 

situaci, a tak se všichni schovají. Vlk zkoušel do toho foukat, kopat, ale dům se 

nehnul. Nakonec vlka porazili. Moc se mi to nelíbilo, je to spíše pro menší publikum. 

                                    Adam, 8. ročník 

Byla to divadelní hra o třech prasátkách, jak šla do světa, cestou našla auto a tím 

jela do Afriky, ale tam pro ně bylo moc teplo. Tak jela na severní pól, ale tam jim 

byla zase zima, tak jeli do lesa.  Pak se začala dohadovat, kde si postaví domeček. 

To první prasátko si postavilo domeček ze slámy, druhé si postavilo, to si bohužel 

nepamatuji, ale to třetí si postavilo domeček z kamenů.  A pak se tam objevil vlk, 

který měl hlad a řekl si, že je sní. Takže se vydal k prvnímu domečku a tam zaklepal 

a řekl, ať mu otevřou dveře a prasátko řeklo, že ne, tak vlk se naštval a řekl, že mu 

sfoukne domeček, tak to udělal a domeček mu zbořil a prasátko uteklo k tomu 

druhému prasátku. Vlk ale šel za ním, prasátko se schovalo s tím druhý prasátkem 

k němu do domečku, ale vlk našel ten domeček a zaklepal a řekl, ať mu otevřou 

dveře a oni že ne. Tak vlk řekl to samé co minule, že mu sfoukne domeček. Tak to 

udělal, ale naštěstí prasátka stihla utéct. Běžela k tomu třetímu prasátku a tam se 

schovala.  Ale když vlk a řekl, ať mu otevřou dveře a oni řekli, že ne, tak řekl, že 

foukne a domeček zničí.  Tak foukl, ale domeček pořád stál. Tak to vlk vzdal a od 

odešel. Příběh byl v pohodě, ale spíš pro ty menší děti.   

                                  Natálie, 7. ročník 



22. 6. od 8 hodin proběhly závěrečné zkoušky žáků PrŠ – teoretická část. 

V 10.30 dostali absolventi v sále školy závěrečné vysvědčení.  

 

22. 6. odpoledne vystoupil školní sbor při slavnostním otevření Kavárny POTMĚ 

na náměstí Míru. 

22. 6. podnikla MŠ výlet do Rakovníka. 

 



23. 6. navštívili žáci VI. a VII. A zámek Veltrusy.  

 

 



 
 

24. 6. od 10.30 hráli další žáci ZUŠ na 2. části pololetní přehrávky v sále školy. 

27. 6. dopoledne vyrazila MŠ na výlet parníkem po Vltavě. 

 



27. 6. žáci VI. a VII. A šli na vycházku na Bílou horu k mohyle, která připomíná 

bitvu v roce 1620. 

 

28. 6. žáci Praktické školy navštívili památník bitvy na Bílé hoře a oboru 

Hvězda. 

 

28. 6. dopoledne i odpoledne jeli vybraní žáci na dopravní hřiště v Praze 3. 

V rámci dopravní výchovy absolvovali interaktivní přednášku a jízdu na 

tandemech a koloběžkách po dopravním hřišti. 

 

 



  

  

28. – 29. 6. vyrazila VIII. A na výlet do Muzea Škoda v Mladé Boleslavi, 

k Máchovu jezeru a na hrad Bezděz. 

29. 6. se loučili v MŠ s předškoláky. 

29. 6. navštívili žáci I. a II. A Kavárnu POTMĚ. 


