
Naše 4.třída 

 

 Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, 

Jirka,Lukáš,Vilda, 

Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika 

  

Vážení rodiče, 

v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi a 
umístěním fotografií Vašich dětí  na třídní 
stránky,kontaktujte,prosím,třídní učitelku. 

  

  



  

SPOLEČNÉ   AKCE 

  

Branné cvičení 

  

Ve čtvrtek 27.září měla celá škola branné cvičení.Šli 
jsme do lesa,kde bylo výchozí stanoviště pro naší 
třídu.Na každém stanovišti jsme plnili určitý úkol.Nejvíce 
mě zaujalo poznávání zvířat a rostlin.Po projití celé trasy 
jsme šli zpět do školy. 

Branné cvičení se nám všem líbilo. 

                                                                                      Vild
a Prchal 

   

Hry bez hranic 

  

23.října jsme se zúčastnili soutěže Hry bez hranic.Naše 
třída si vylosovala červenou barvu.Mnozí z nás si 
nabarvili obličej načerveno, Lukáš přinesl 
červenočerného hada - to byl náš maskot. Soutěžili jsme 
v nošení hrníčků, driblování s míči, překonávali jsme 
opičí dráhu...Umístili jsme se na druhém místě. Hry se 
nám líbily. 

Tereza Trnková,Jana Stoklasová 

  



  

Exkurze do Vlašimi 
  

5.prosince jsme jeli autobusem do Vlašimi.V Eko centru 
jsme se seznámili s naším vedoucím Jirkou.Povídali 
jsme si o výrobě bot a sami jsme si potom jedny vyráběli 
z papíru.Nakonec jsme byli pasováni na ševce.Náplň 
této exkurze nás zaujala. 

Soňa Kmochová,Jan Stoklasa 

  

 Betlémování 

  

Před vánocemi jsme jeli s 5.třídou vlakem do Kutné 
Hory. Nejdříve jsme z korálků vyráběli vánoční 
ozdobičky.Potom jsme navštívili kostel,kde jsme viděli 
divadelní hru o narození Ježíška. Čekalo nás zde 
překvapení,protože paní učitelka ztvárnila  postavu 
anděla.Dále jsme se přemístili do městské knihovny,kde 
jsme tvořili vánoční obrázky. Nakonec jsme sešli do 
podzemí,kde jsme se převlékali do kostýmů, které 
představovaly postavy, chodící v předvánočním období - 
Ambrož,Lucie,Perchta...a povídali si o nich.Tato akce 
nám všem udělala velkou radost. 

Vilda Prchal 

  



 

 

  

  



Učíme se VLASTIVĚDU         Leden 2013 

  

 

 



 

  

Kloboukový karneval 
  

Naše 4.třída,spolu se všemi žáky 1.stupně,se 21.února 
zúčastnila Kloboukového karnevalu.Tancovali jsme,hráli 
různé hry a nakonec jsme si vyslechli vyhlášení výsledků 
o nejlepší masku. Na prvním místě se umístila Martina 
Píchová,na druhém Soňa Kmochová,na třetím Vojta 
Beran.BLAHOPŘEJEME!!! 

  



 

  

 

 



  

 

  

 

  

  



Recitační soutěž 

  

Koncem února jsme se zúčastnili recitační soutěže,na 
kterou jsme se delší dobu připravovali.V třídním kole 
jsme nakonec vybrali Soňu,Jendu,Mirka a Martinu.Všem 
se přednes básniček povedl.Porota,ve které zasedala 
paní ředitelka,pan starosta a paní Přenosilová z 
knihovny,vybrala v každé věkové kategorii tři nejlepší. Z 
naší třídy se umístila na 1.místě SOŇA 
Kmochová.Všichni jsme měli velkou radost!!! 

  

 



 

 

  

  



Pernštejni 
  

Dnes 13.března nás ve škole navštívila skupina 
historického šermu "Pernštejni".Představení se 
odehrávalo v období renesance.Vystupovali zde dva 
herci,z nichž jeden představoval Ferdinanda 
Habsburského a druhý kapitána vojska.Ukázali nám 
meče a kopí,různé zbraně a plátové brnění,šaty do 
kterých se dříve lidé na zámku oblékali.Potom z dětí 
vybrali dobrovolníky,z naší třídy tam byl Mirek,ti ukázali 
obranné sestavení a pod vedením kapitána 
bojovali.Představení se všem líbilo. 

Soňa Kmochová,Lukáš Růžička 

 

  

  



Velikonoce 

 Před velikonočními svátky jsme se zapojili do výroby 
řetězů z kraslic. Vajíčka jsme obarvili ve vodě s cibulí a 
zdobili bílou barvou na sklo. Řetězy jednotlivých tříd 
jsme ozdobili vrbu před školou.Podívejte,jak se nám to 
povedlo! 

  

 



 Eko centrum - Vlašim 

 27.března jsme v tomto školním roce již podruhé 
navštívili Vlašim. Tentokrát program o výrobě 
papíru.Povídali jsme si o jeho recyklaci. Potom nás náš 
vedoucí rozdělil do tří skupin a šli jsme si sednou ke 
stolům.Dostali jsme sítko,rámeček a lavor,ve kterém 
byla voda a  rozmočené noviny.Sítko a rámeček jsme 
spojili a namočili do lavoru.Voda vytekla,směs v 
rámečku jsme vysušili houbičkou a opatrně mokrý papír 
vyndali.Potom jsme ho žehličkou několikrát 
přežehlili.Papír zesvětlal a byl hotový. 

 Program se nám líbil a těšíme se na další.  

Jana Stoklasová 

  

 



 

 



 

Čarodejnice 

  

Blíží se poslední duben,kdy se pálí čarodejnice.Jednu 
takovou jsme vyrobili i my k výzdobě naší školy. 

  

 



  

Náš školní výlet 

  

30.dubna jsme navštívili Pěnkavův dvůr ve vesničce 
Takonín,ležící mezi Vlašimí a Benešovem.Shlédli jsme 
představení o Karlu IV.,ve kterém se nám Karel IV. 
představil,vyprávěl nám o svém životě,dětství,dětech. 
Ukázal nám různé zbraně,oblékl se do brnění,ve kterém 
předvedl ukázku jízdy na koni na turnaji,líbilo se nám i 
vystoupení šaška, bavícího ve středověku královskou 
rodinu.Sami jsme si vyzkoušeli mletí obilí,praní prádla na 
valše v neckách.Prohlédli jsme si ložnici Karla IV., 
tkalcovský stav,středověké mučící nástroje. 

Z Takonína jsme odjeli na farmu Blaník,kde jsme mohli 
vidět a krmit koně,oslíky,ovečky,kachny.Využili jsme 
různé atrakce - nejvíce jsme si užili na autíčkách a veliké 
trampolíně,prohlédli jsme si i zmenšený model rozhledny 
Blaník se skluzavkou a jeskyní. 

Výlet se nám líbil,počasí se vydařilo a těšíme se na 
další! 

  

Jana Stoklasová 





 



 



 



 



A takto to dopadne,když se paní učitelka chce 
vrátit do dětských let 

 

 

  

Bez komentáře ......!!! 



Výlet CHŘENOVICE  

  

  Na náš druhý školní výlet jsme se vydali na 2 dny do 
Chřenovic, vesničky ležící mezi Zručí nad Sázavou a 
Ledčí nad Sázavou. 31.května ráno jsme se sešli na 
nádraží všichni,což se paní učitelka divila, protože 
počasí nevěstilo nic dobrého.Ve Zruči nad Sázavou na  
nás čekala i Terezka, kterou maminka přivezla, protože 
musela ještě ráno navštívit lékaře. 

Když jsme se ubytovali,klukům se samozřejmě 
nelíbilo,že nejsou v chatkách jako holky,jeli jsme 
vláčkem do Smrčné a odtud se vydali na Stvořidla.Cesta 
byla rozmočená,v Sázavě teklo hodně vody,ale už 
nepršelo.Po občerstvení na Stvořidlech jsme jeli 
zpátky.Podařilo se nám rozdělat oheň,opekli jsme buřty 
a těšili se na večer.Noční cestu lesem jsme sice 
opakovali dvakrát,ale konec ji skoro všichni 
prošli a poklad byl nalezen. 

Druhý den pršelo již od rána,ale to nám nezabránilo hrát 
různé hry,a když přijeli rodiče pro Radima,který dostal 
teplotu a musel jet domů, tak jsme šli na výlet do okolí.V 
tento den zde probíhal i Koncert na kolejích, hrály zde 
různé hudební skupiny např.Staří sysli,Mirasův kartáč. 

I když počasí nevyšlo,myslím,že se výlet vydařil a 
odnášíme si z něj mnoho zážitků. 

paní učitelka 

  

  





 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



Školní akademie 

  

20.června se všichni žáci naší školy zúčastnili v 
sokolovně Školní akademie.Bohužel tam nemohla být 
naše paní učitelka,proto nám pomáhala paní učitelka 
Víznerová a Vyhnánková.Většina z nás měla trému,ale 
myslíme si,že se naše vystoupení povedlo a divákům se 
líbilo.Zpívali jsme písničku"Říkej mi táto",někteří z nás 
hráli na flétnu a tancovali jsme za doprovodu písně"To 
máme mládež". 

Nejvíce se nám líbilo vystoupení 8.třídy,hlavně 
tanečnice  Hopsana, kterou ztvárnil Jan Červinka. 

Program akademie se nám líbil. 

  

Martina Píchová,Vilda Prchal,Jan Stoklasa 

  



 



 



 

  

  

A je tady konec a prázdniny.... 

nashledanou v 5.třídě 

  



  

Děkuji za krásné květiny 

  



 



 



 

Naše vysvědčení..... 

  



 



 

 



 

AHOJ.... 

 


