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za kamny v koutku, 

na vrbovým proutku. 

Proutek vohnoutek, 

sedí na něm zlatej kohoutek. 

Proutek se ohýbá, 

kohoutek kokrhá: 

chyťte mi tu slepičku, 

koupíme za ni čepičku, 

tu čepičku pánu, 

on dá za ni krávu, 

tu krávu hraběnce, 

ona dá za ni na věnce. 

Hody, hody doprovody, 

dejte vejce malovaný! 

Nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

slepička Vám snese jiný, 

v komoře v koutku, 

na zeleném proutku. 

Hody, hody doprovody, 

dejte vejce červený! 

Nedáte-li červený, 

dejte aspoň bílý, 

slepička Vám nanese jiný 

Velikonoce 

O nás pro nás  

Paní jde z louky, 

nese misku mouky, 

bude jí maličko, 

jistě přidá vajíčko 

 

 
 
 

 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle křesťanské víry došlo třetího 
dne po jeho ukřižování kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židov-
ského svátku  pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Hospodi-
nem z egyptského otroctví. V západní křesťanské tradici Velikonoce připa-
dají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben.  
Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž 
byl Kristus vzkříšen. 
Velikonoční symboly: 
Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede 
Hospodin. Zároveň Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku 
svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů 
Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětova-
ný za spásu světa. 

 
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl od-
souzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým     
a ponižujícím. 

 
Vajíčko, symbol nového života, neboť 
samo zárodek života obsahuje. V mnoha 
kulturách je vejce symbolem plodnosti, 
života a vzkříšení. V souvislostí s lidovou 
tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat; 
důvodem pojídání vajec o Velikonocích 
byla zřejmě i skutečnost, že vejce se ne-
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Nejznámější koleda 



 

 

Dětský maškarní karneval 

 

Základní škola Želiv spolu se SRPDŠ uspořádala v neděli 9. března 2008 dětský maškarní karne-
val v kulturním domě v Želivě.  Zvány byly všechny masky. Dětem i dospělým hrála k tanci a po-
slechu skupina Vysočinka. Program karnevalu připravily členky SRPDŠ. Právě jim bychom chtěli 
poděkovat. Samy se výborně připravily. Kostýmy šašků pro pořadatelky ušila paní P. Špetlová. 
Líbily se také všechny soutěže, např. skákání v pytli, chytání rybiček, tanec s tatínky atd.  Soutěže 
moderovala paní Křikavová. Přišla spousta masek společně s rodiči, prarodiči. Masky byly nápa-
dité a všem dětem moc slušely. Nejroztomilejší byly nejmenší děti. Ale je škoda, že většina ná-
vštěvníků byla z okolí a ne ze Želiva.   

Eva Hypšová, 9. roč. 
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Zajímavosti z přírody 
 

Rozhodl jsem se, že vás blíže seznámím s dvěma u nás nejrozšířenějšími druhy lesní zvěře, 
s prasetem divokým a se srncem  obecným. 

PRASE DIVOKÉ: 
 
MALÝ POPIS: Délka těla do-
spělých samců (kňourů) dosa-
huje až 200 cm, hmotnost se 
pohybuje okolo 180 kg. Samci 
mají znatelné špičáky (zbraně). 
Samice (bachyně) jsou mnohem 
menší a kulatější, délka těla do-
sahuje u dospělých a statných 
samic okolo 150 cm, hmotnost 
je také menší než u samců oko-
lo 100 kg. Nejsou tak znatelné 
špičáky, i když jsou výjimky. 
Selata jsou různě velká. 
Zbarvení srsti je rezavohnědé, 
až černé (odtud myslivecké 
označení černá zvěř). 
V zimních měsících je srst vel-
mi hustě porostlá štětinami. 
Zbarvení selat ve 4 - 5 měsících 
je krásně pruhované. 
BIOLOGIE: Říje (chrutí) probí-
há za soubojů samců o samice 
zpravidla od listopadu do ledna. 
Bachyně po 16 - 20 týdnech 
březosti rodí 3 -12 selat, která 
hned od narození vidí a jsou 
velmi čilá. 
POTRAVA: Prase divoké je 
typický všežravec s velmi roz-
manitou potravou. Živí se pře-
devším různými lesními plody, 
kořínky, kulturními plodinami, 
drobnými obratlovci (myši, hra-
boši) a hmyzem, nepohrdne ani 
zdechlinami. Zvláště miluje 
bukvice, žaludy a obilniny. 

SRNEC OBECNÝ 
 
MALÝ POPIS: Srnec je naší 
nejběžnější spárkatou zvěří. 
Délka těla dosahuje až 
140 cm, hmotnost dosahuje až 
35 kg. Srny jsou o něco menší 
než srnci. 
Letní zbarvení je červenohně-
dé, zimní šedohnědé. V zimě 
se srnčí zvěř seskupuje do vět-
ších tlup. 
Srnčata jsou do věku dvou mě-
síců skvrnitá. 
Parůžky srnců mají jednodu-
ché tvary, které shodí koncem 
podzimu, které mu začátkem 
zimy znova narostou, ale jsou 
potažené kůží (líčím), které 
koncem března až začátkem 
května vytluče do původního 
stavu. 
BIOLOGIE: Říje probíhá od 
poloviny července do poloviny 
srpna. Po 40 - 41 týdnů 
březosti rodí srny 1 - 2 srnčata, 
ojediněle i 3 srnčata. 
POTRAVA: V letním období 
spásá byliny, trávy, pupeny, 
výhonky, plody a zemědělské 
plodiny. V zimním období vy-
užívá stejně jako ostatní spár-
katá zvěř mysliveckého přikr-
mování. 

 

Martin Kopic, 9.roč 
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Trocha kultury neuškodí aneb činohra v Národním 
divadle 

Dne 7. března jsem se vydali na představení Babičky  do pražského Národního divadla. Jelo nás jen 
několik z nejstarších ročníků společně s učiteli a  některými rodiči. 

Představení bylo velice hezké, ale velice dlouhé, trvalo 3 hodiny a 10 minut. 
Obsazení herců bylo vynikající. 

Roli Babičky si zahrála paní Vlasta Chramostová 
Kněžna Libuše: Jana Preissová 
Viktorka: Johanna Tesařová 

Barunka: Magdaléna Borová 
Hortensie: Kateřina Winterová 

Kristla / Madla: Lucie Žáčková 
Jakub Míla / Jiří: Saša Rašilov 
Aurel: Jiří N. Jelínek 

Prošková: Jaromíra Mílová 
Prošek: Jan Novotný 

Myslivec: Petr Motloch 
Myslivcová: Sabina Králová 
Mlynář: Jan Hájek 

Mlynářka: Martina Válková 
Barla z Hůry: Tereza Nekudová 

Leopold: Pavel Vondruška 

A nyní se zeptáme několika žáků na pár otázek: 
1. Jak na tebe působilo prostředí Národního divadla? 

2. Jak se ti líbila Vlasta Chramostová v roli Babičky? 
3. Kdyby sis měl vybrat jednoho herce nebo herečku a mohl by sis s 
vybranou osobou někde zahrát, jaká osoba by to měla být a proč? 
4. Jaká scéna se ti vybaví,  když se řekne Babička? 
5. Co se ti naopak v Národním divadle nelíbilo a proč? 
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1. Historicky a vznešeně. 
2. Lepší herečka by tuto roli nemohla dostat. 

3. Žádného vybraného herce nemám. 
4. Příjezd babičky na Staré bělidlo. 

5.   Nic takového nebylo. 
Martina Dalíková, 9.roč. 

1. Národní divadlo na mě působilo krásně, všechny ty místnosti byly krásně vyzdobené. Nekrásnější 
to bylo tam kde jsme seděli, moc se mi to tam líbilo. 
2. Jo líbila se mi. 
3. Nemám žádnou vybranou osobu, s kterou bych si chtěla zahrát. Kdybych měla tu možnost, tak by 
mi to bylo jedno s kým. 

4. Scéna Starého bělidla a Viktorka u splavu. 
5.  Vše se mi líbilo, akorát se mi nelíbilo, když si lidé před námi nahlas povídali a já se nemohla kou-
kat na probíhající scénu. Jinak to bylo všechno hezké. 

Jana Kolářová, 9.roč. 
1. Je tam krásné prostředí. 

2. Ano, líbila se mi. Je to kvalitní a fantastická herečka. Na její věk má „pamatováka.“ 
3. Saša Rašilov, protože hrál v pohádkách, filmech, seriálech a je už známější než 
      někdo jiný. 

4.  Setkání Babičky s kněžnou. 
5.  Vše se mi líbilo. 

Jiří Nečas, 9.roč. 
1. Bylo to hezké. 
2. Lépe to zahrát nemohla. 

3. Saša Rašilov, protože je to jediný herec, kterého znám. 
4. Viktorka u splavu. 

5.   Vše se mi tam líbilo. 
Žaneta Lhotská, 8.roč. 

1. Bylo to dobré. 

2. Byla vynikajicí. 
3. Babičku (Vlasta Chramostová), protože to umí. 

4. Jak Viktorka umřela. 
5. Bylo to dobré. 

Jan Kmoch, 9.roč. 
Já jsem byla také spokojena a výkon paní Vlasty Chramostové a dalších herců mne nadchl. Působilo 
na mě také nádherné prostředí Národního divadla. 

                                                                          Monika Moučková, 9. roč. 
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Přednáška o podnikání 
V hodinách občanské výchovy jsme se dostali na otázku podnikání. Paní ředitelka  s paní uči-
telkou Strnadovou nám do hodiny pozvala paní Svobodovou, která podniká již více jak deset 
let. Zeptali jsme se jí na několik otázek, které vám nyní předkládáme.   

O nás pro nás: Jak se vaše firma jmenuje? 
Paní Svobodová: Marieta. 

O nás pro nás: Co vaše firma dělá? 
Paní Svobodová: Prodává cukrovinky. 

O nás pro nás: Kde sídlí vaše sklady? 
Paní Svobodová: V Bácovicích. 
O nás pro nás: Proč jste začala podnikat? 

Paní Svobodová: Přestalo mě bavit být podřízená. 
O nás pro nás: Jak dlouho podnikáte? 

Paní Svobodová: Od roku 1994. 
O nás pro nás: Baví vás podnikat? 
Paní Svobodová: Určitě. Jinak bych to nedělala. 

O nás pro nás: Co jste pro to udělala? 
Paní Svobodová: Změnila jsem celý svůj život. 

O nás pro nás: Kolik vaše firma zaměstnává lidí? 
Paní Svobodová: I s mou rodinou sedm. 
Děkujeme za rozhovor.   

 
E. Hypšová,  M. Kopic, M. Moučková, 9. roč. 
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Energie pro budoucnost 

Dne 2. 4. 2008 k nám přijel na besedu pan Vlček s přednáškou Energie pro budoucnost. 
Byli jsme rozdělení do dvou skupin. První skupinu tvořila 7. třída a 8. třída, druhou 9. tří-
da. 
 
Naše přednáška byla o elektrárnách, o tom jak si zachovat zdravé životní prostředí, jak a 
čím topit doma, jak postavit ekologický dům. Většinou jsme se ptali a on nám odpovídal. 
Začali jsme u jaderné elektrárny. Dozvěděli jsme se, že je problém s jaderným odpadem, 
ale i s tím, co se stane, když vybuchne, a i další nevýhody jaderné elektrárny. Dále nám 
řekl i o nevýhodách tepelné elektrárny, že spotřebuje mnoho uhlí, které pomalu ale jistě 
dochází. A také jak vypouští páry do ovzduší. 
Pro životní prostředí jsou tedy nejlepší elektrárny vodní, sluneční a větrné, které mají svůj 
zdroj v podobě vody, slunce a větru jistý. Ale větrných elektráren by muselo být hodně, 
aby nahradily jednu jadernou elektrárnu.  
Probrali jsme také, jak a čím doma topit, abychom si zachovali čisté životní prostředí. 
Mezi ekologické palivo patří dřevo, plyn, paletky, brikety, tepelné čerpadlo. 
Ekologický dům je tzv. pasivní dům, který má spoustu výhod: 

vyšší komfort života, 
extrémně nízké náklady na vytápění, 
stálý přívod čerstvého vzduchu,  
netvoří se průvan,  
žádné teplotní rozdíly v místnosti, 
příjemné teploty v zimě i v létě. 
 

Na konci přednášky jsme se skoro všichni shodli, že bychom v budoucnu chtěli všichni 
bydlet v takovém domě. 

                                                                                                   Martin Kopic, 9. roč. 
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Plavecký výcvik 3. a 4. ročník 

Divadelní představení pro žáky 1. stupně 

Máme duben a nezastavitelně se blíží prázdniny. Kdo by si pod slovem prázdniny nepředstavil 
teplo, sluníčko, zmrzlinu a koupání. Zatímco co my na čvachtání v příjemně chladné vodě mu-
síme čekat do léta, žáci 3. a 4. ročníku si vody užívali i v těch největších mrazech letošní zimy 
a jara. Jezdili na povinné kurzy plavání do pelhřimovského bazénu. Žáci nadšeně mluví o pla-
vání. „Plavání je super, vždycky se na něj těšíme,“ reagují žáci na otázku, jak se jim líbí na 
plavání. „Je to tam skvělý, nejlepší je volná hodina, při které můžeme dělat ve vodě hlouposti, 
jak se nám zachce. Pro ty, kdo ještě plavat neumí, tu jsou nadnášecí rukávky. Nemusíme se 
ničeho bát, protože plavčíci nás pečlivě hlídají,“ nadšeně vykládají žáci o plavání a dodávají:  
„ Jediné, co nám úterní idylku kazí je nepříjemná cesta autobusem.“ Není divu, komu by se 
chtělo mačkat v narvaném autobuse. Čtvrťáci jsou dokonce náročnější, ti by se dokonce chtěli 
vozit taxíkem. Ale jsou již rozumní a chápou, že se musí spokojit s autobusem. Nakonec jsem 
se obou tříd zeptala, co se jim na plavání líbí nejvíce. Chlapcům se líbí volná hodina a závody 
v plavání, děvčatům kluci v plavkách a rozchod po městě. 

                                                                              Markéta Jelínková, 5. roč.     

Dne 24. března 2008 první stupeň naší školy navštívil divadelní představení Čertův švagr 
v kinosálu v Humpolci. Ráno po půl osmé se všichni shromáždili před budovou školy, kde byl 
pro ně přistaven zvláštní autobus, který je odvezl do Humpolce. Představení začalo v osm ho-
din a trvalo přibližně hodinu. Hra byla na  motivy filmové pohádky S čerty nejsou žerty. Žá-
kům se představení líbilo, herci měli pěkné masky a kostýmy. Vypadali jako skuteční čerti. Po 
představení je autobus opět dovezl k budově školy. My,  z druhého stupně jsme jen závistivě 
koukali, že oni byli na pohádce a hlavně že se nemuseli učit 

                                                                 Radek Hanek, Lukáš Říha, 8. roč. 

Jaro je tady 
 
Ve středu 16. dubna 2008 jeli žáci 1. stupně do divadla do Humpolce na pořad Jaro je tady. Vy-
jížděli jsme od školy o velké přestávce. Představení trvalo přes hodinu. Do školy jsme se vrátili 
kolem jedenácté hodiny. Slyšeli jsme povídání, jak naši předkové prožívali svátky jara. Uvede-
me jako příklad jeden zvyk. Slyšeli jste o zvyku, který se nazývá pálení Morany? Lidé si vytvo-
řili z papíru a větví postavu, která představovala Moranu, a na konci zimy se zapálila a poslala 
po řece. To znamenalo, že je zima pryč a že se vrátí až za rok. 
A jak se nám představení líbilo? Polovina dětí představení sledovala s nadšením a s úsměvy na 
tváři. Avšak starší žáci se moc nadšeně netvářili. Ale musíme uznat, že to byla velká práce se-
cvičit tolik krásných písní… 

Natálie Podařilová, Tereza Veselá, Lukáš Hanek, 5. roč. 
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Zeměpisná olympiáda 
Dne 19. 3. 2008 jsme se vypravili do Pelhřimova na OK zeměpisné olympiády. Soutěžilo se ve 
čtyřech kategoriích: A – 6. třídy, B – 7. třídy, C – 8. – 9. třídy a D – střední školy. 

Soutěž se skládala ze tří částí: 1) práce bez atlasu, 
                                                 2) práce s atlasem, 

                                                 3) teoretická část (práce s turistickou mapou). 
Na každou část jsme měli 45 minut. 
Naši školu reprezentovali: 
v kategorii A – Kristýna Vacková, která s celkovým počtem 76 bodů skončila na 12. místě, 
v kategorii B – Tomáš Kovařík, který se umístil na 6. místě s počtem 74,5 bodů, 

v kategorii C – Martina Dalíková, která se umístila na 8. místě s počtem 66 bodů. 
Martina Dalíková, 9. roč. 

Olympiáda z českého jazyka 
Již v prosinci minulého roku se uskutečnilo školní kolo olympiády z českého jazyka, kterého se 
zúčastnilo 17 žáků z 8. a 9. ročníku. Olympiáda se skládala z mluvnické a slohové části. 
Ve školním kole zvítězili Dalíková Martina & Koudela Vratislav. Okresní kolo olympiády z čes-
kého jazyka se konalo 18. března. Celkem nás tam bylo 40 z okresu Pelhřimov. Z okresního kola 
jsme si odnesli 13. -16. místo. 

Koudela Vratislav,  9.roč. 

Okresní kolo matematické olympiády 

Dějepisná olympiáda 
Nejdříve jsme napsali školní kolo dějepisné olympiády. Podle jejího výsledku jsme byli dva vy-
bráni do okresního kola v Pelhřimově.   
Na okresní kolo olympiády do Pelhřimova 29. 1. 2008 jeli Martina Dalíková a Zdeněk Ježek. 
Otázky byly hodně těžké, především se zaměřily na českou literaturu a architekturu. Z celé olym-
piády jsem neměl dobrý pocit, moc se mi nedařilo.  
Umístění: Martina Dalíková  12. – 13. místo 

                 Zdeněk Ježek  26. místo 
                                                                                                           Zdeněk Ježek, 8. roč. 

 
Ve středu 9. 4. 2008 se konalo okresní kolo matematické olympiády. Sešlo se zde na 30 nejšikov-
nějších žáků, z toho 15 bylo úspěšnými řešiteli. Naši školu reprezentoval žák 6. roč. Filip Krejčí. 
Dosáhl s 11 body výborného umístění na 3.- 4. místě. 

Monika Moučková, 9. roč. 

O nás pro nás  Číslo stránky: 9 



 

 

Všeználek 
     Ve čtvrtek 10. 4. 2008 se v DDM v Pelhřimově konala soutěž pro žáky 5. tříd Všeználek. Z naší 
školy se této soutěže zúčastnily čtyři dívky: Markéta Jelínková, Denisa Říhová, Dominika Špetlo-
vá, Tereza Veselá. Ještě ve škole jsme si zvolily svou mluvčí, kterou se stala Dominika Špetlová. 
Pracovníci DDM nám předem určili skupinu, ve které budeme v prvním kole. Začaly jsme tím, že 
jsme si vylosovaly žlutou barvu pro družstvo. Další  družstva si vylosovala červenou, modrou a 
zelenou barvu.  Potom nám vysvětlili pravidla a všechna čtyři družstva naší skupiny mohla začít 
hrát. Všichni jsme si mohli vybrat čísla od 1 do 70, pod kterými se ukrývaly otázky. Když jsme od-
pověděly správně, připevnili nám na dané číslo vždy žlutý obdélník. Druhým družstvům jejich ba-
revný obdélník.  Ale když jsme odpověděly špatně, přikryly nám dané číslo černým obdélníkem. 
První vyřazovací kolo bylo pro nás příznivé, protože jsme s družstvem ze ZŠ Podhrad z Humpolce 
zvítězily a dále rozhodla tzv. rychlá smrt. Odpovídaly jsme na všechny otázky, které byly všechny 
nesprávně odpovězeny. Nakonec o jeden bod zvítězilo družstvo ze ZŠ Podhrad, my jsme skončily 
na druhém místě.  Obě družstva postoupila do finále, kde se setkala se dvěma vítěznými družstvy 
první skupiny. Všechna čtyři družstva byla velmi silná, jejich šance vyrovnané. Nyní záleželo jen 
na štěstí, jaké otázky si každé družstvo zvolí. Opět jsme si vytáhly žlutou barvu. Odpovídaly jsme 
jako poslední. Tentokrát jsme neměly štěstí na otázky, byly hodně těžké, a hned na začátku jsme 
získaly černé kartičky. Pak jsme se sice zlepšily, ale náskok ostatních družstev jsme nedohnaly. 
Nakonec zvítězilo družstvo ze ZŠ Podhrad Humpolec, které postoupilo do krajského kola. Před ná-
mi byly dvě velké pelhřimovské školy, my jsme skončily na 4. místě. 
                                                                                                              Denisa Říhová, 5. roč. 

Vybíjená 
Vybraní žáci ze 3., 4. a 5. třídy se zúčastnili 17. 4. 2008 okresního kola ve vybíjené v Pelhřimově. 
Všichni účastníci byli rozděleni do tří skupin A, B, C po pěti školách. Naše škola byla ve skupině 
C. Z každé skupiny postoupilo vítězné družstvo do finále. Bohužel nám se nedařilo, i když jsme se 
snažili, a umístili jsme se na 5. místě v základní skupině. 

                                                                                                               Denisa Říhová, 5. roč. 

Coca - Cola Školský pohár 2008  

Ve středu 23. 4. 2008 jsme jeli do Humpolce Coca - Cola  cup, tj. na fotbalový turnaj. Zúčastnili se 
ho: Martin Pohan, Lukáš Bleha, David Krejčí, Vláďa Vávra, Petr Studnička, Ondra Bloudek, Ondra 
Tomovič, Luboš Vávra, Zdeněk Ježek, Lukáš Říha, Martin Kopic, Láďa Brávek – celé družstvo by-
lo sestaveno ze žáků 7., 8. a 9. roč. Ve skupině nás čekali soupeři těchto škol: ZŠ Hálkova  a Hrad-
ská z Humpolce, ZŠ Světlá nad Sázavou. V prvním zápase jsme prohráli se „Světlou“ 4:0. Ve dru-
hém zápase jsme porazili „Hradskou“ 1:0 a v posledním zápase jsme prohráli s „Hálkovou“ 7:0. 
Snažili jsme se, ale někteří soupeři byli lepší než my. Nakonec jsme skončili na 3. místě. 
                                                                     Radek Hanek, Lukáš Říha, Ondřej Bloudek, 8. roč. 
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Matematický KLOKAN 2008 
„Kadet“ 
1. Říha L.  

2. Bleha L.  
    Koudela V.   

3. Hanek R. 
Vacek P. 
Dalíková M. 

Lhotská Ž. 
Hypšová E. 

Studničková M. 
Veletová A. 
Sedlák V. 

„Klokánek“ 
1. Bloudková K. 

2. Veselá T. 
3. Špetlová D.  

Říhová D. 
Šimáček D. 
Jelínková M. 

Podařilová N. 
Hodač D. 
Hanek L. 

Krepčíková T.  
Zajíčková L.  

Průša O. 
Kosař J. 
Krtek J. 

Nevšímalová M. 
Veletová N. 

Křikava T. 

„Cvrček“ 

1. Holenda P.  
2. Bidlasová N.  
3. Chmelo T. 

Buňata M. 
Matoušková M.  

Točík M.  
Hlavičková A. 
Vorel J. 

Průdek L. 
Vlček D. 

Křikava R. 
Šimáčková K. 
Bezstarostová J. 

Mullerová M. 
Zajíčková T. 

Svoboda P. 

 

 

„Benjamín“ 
1. Průdková A. 

2. Špinar O. 
3. Krejčí F. 

Vacková K. 
Veletová P. 
Kovařík T. 

Bezstarostová B. 
Hora A. 

Krepčík P. 
Sukdoláková J. 

 

44 
41 
41 

38 
36 

35 
34 
29 

28 
28 

18 
 
103 

94 
90 

75 
74 
74 

72 
72 
57 

52 
46 

44 
39 
39 

35 
32 

30 

50 
47 

44 
41 

39 
38 
38 

37 
35 

31 
31 
29 

26 
23 

20 
19 
 

 
 

84 
70 
66 

63 
52 
49 

40 
26 

25 
21 

Přinesli jsme vám přehled všech kategorií, které se Klokana zúčastnily. 
                                            Lucie Čechová, 6. roč. 
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Hadi a jiná exotická zvířata  
Na naši školu čas od času zavítají nějací návštěvníci se zajímavou přednáškou, aby nám zpestřili 
výuku a rozšířili naše obzory. 

Tentokrát nás čekala přednáška českého lovce krokodýlů, hadů a živých plazů  Jacka Junga. 
 Všichni žáci naší školy, a přišli se podívat i děti ze školky, se shromáždili v tělocvičně, kde už 
nás čekali tajemné proutěné koše a dva pánové. Ukázali nám rozlišné druhy hadů – včetně vzác-
ného druhu albína krajty nebo obrovské krajty tmavé, leguána, malého krokodýla, a želvy, které 
si za našeho mohutného povzbuzování dokonce daly závody 
    Ačkoli hady nemají všichni v lásce (myslím, že někteří měli i strach) byla přednáška velmi 
zajímavá a z velké blízkosti jsme si mohli prohlédnout vskutku netradiční zvířata. 
Informace můžete získat: www.hadihelfer.cz  
 

                 Jiří Nečas, 9. roč.                                                                                            
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Něco pro nejmenší 
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Redakční rada 

Vrchní řada zleva:  Kopic Martin, Moučková Monika, Ježek Zdeněk. 
Spodní řada zleva: Hypšová Eva, Jelínková Markéta, Říhová Denisa, Čechová Lucie, 

                                 Říha Lukáš, Hanek Radek, Pohanová Nikola. 
Dále s námi spolupracoval  Tomáš Kovařík, který byl v době fotografování nemocen. 

Dále v redakční radě měli být dva žáci z  6. ročníku a to Filip Krejčí a Jan Pohan, ale ti   ne-
dodali žádné příspěvky a nespolupracovali na vydání tohoto časopisu. 
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