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Nocování ve školní družině
Líbilo se mi, jak jsme malovali barvami na hlavu,
vyráběli čelenky, zuby a korále. Pak jsme hráli divadlo,
tancovali a vybarvovali jsme obrázky. Také jsme jedli
buřty s chlebem a hořčicí.

Iveta Mazalová, 3. třída

Byli jsme na koních v Xaverově. Líbilo se mi, jak nám
pan Novotný povídal o koních. A pak, když jsme přijeli,
opékali jsme buřty. Večer byla diskotéka.

Terezka Švejdová,
1. třída

Líbilo se mi, jak jsme jezdili na koni, jeli vlakem a
zpívali písničky. Také se mi líbilo, jak Ivetka mluvila ze
spaní.
Anička Vaňáčová, 1. třída

Mateřská škola

V průběhu školního roku jsme připravili řadu
zajímavých akcí. Přesvědčte se, že v naší mateřské škole
se děti opravdu nenudí!
Letošní zima sněhem nešetřila a my jsme se
nemohli nabažit bobování a her se sněhem na školní
zahradě.

Jakub Vejšický,
1. třída

Xaverov

Pexesiáda

Aktivně jsme se zapojili do besedy o třídění odpadu.
Vyzkoušeli jsme si, jak se hraje na dechové
hudební nástroje. Trpělivě a zábavně nám je představili
hudebníci Sylva Kročková a Jaroslav Šimůnek – rodák ze
Závišína.
Letošní maškarní rej si masky užily s hudební
skupinou Lama (p. Mach-vozembouch a p. Ladmanakordeon). Stejná skupina nám hrála písničky pro radost a
sólo pro maminky na besídce ke Dni matek.

Naše děti rády malují. Jejich práce jsme poslali do
různých výtvarných soutěží, např. Krásná jako kvítka je
ta naše země, Požární ochrana očima dětí nebo Lidice
2010. Právě v této soutěži získali čestné uznání za
úspěšnou výtvarnou práci M. Mach, P. Vrstev a V.
Urban. Jejich práce jsou vystaveny v památníku Lidice.
Se svými zvířaty za námi přijeli pracovníci ZOO
Ohrada. Pohladili jsme si želvu, fretku, a dokonce i
krajtu!

Recyklohraní
I v tomto školním roce se naše škola zapojila do
RECYKLOHRANÍ. Jedním z úkolů bylo vytvořit ideální
elektrospotřebič. K jeho výrobě se měly využít výhradně
odložené a nepotřebné předměty. Žáci 6. třídy vytvořili
svůj ideální elektrospotřebič, který v sobě zahrnuje rádio,
PC, TV a hlavně automat na lístky. Jeho specialitou jsou
vstupenky na veškerá fotbalová utkání kdekoliv na světě.
Automat vydává i jízdenky na zvolené spoje, vstupenky
na filmová a divadelní představení. V další fázi vývoje by
pak tento spotřebič měl své zákazníky transportovat na
předem zvolené místo.
6. třída

Všichni už se těšíme na letní prázdniny, které nám
letos začínají už 28. června. Po prázdninách totiž budeme
mít nové umývárny a WC.

☼ Anketa žáků 8.třídy ZŠ v Bělčicích ☼
Téma :

NAŠE OBEC

1) Co se Vám v Bělčicích nejvíc líbí?
2) Co se Vám v Bělčicích naopak nelíbí?
3) Co byste v Bělčicích rád(a) změnil(a)?
4) Co Vám v Bělčicích chybí?
5) Jste spokojený(á) s nabídkou služeb v obci?
6) Třídíte odpad?
7) Sledujete pravidelně dění v obci?Účastnil(a) jste se
někdy jednání zastupitelstva obce?
8) Chtěl(a) byste, aby kašna na náměstí byla funkční?
9) Chybí Vám v obci více kulturních akcí?
10) Co byste chtěl(a) říci obecnímu zastupitelstvu?

Kateřina Bobková, 2. třída
Kateřina Kočí, 2. třída

Výsledek ankety
Zima na horách a ve škole
Občanům Bělčic se v obci nejvíce líbí hezká
příroda, klid, opravené náměstí, kostel a fotbalové
hřiště
Naopak nespokojeni jsou se stavem některých
silnic (Újezdecká, Sokolská), nepořádkem a údržbou
obce mimo náměstí. Občanům se také nelíbí poničené
dopravní hřiště, volně pobíhající psi, skládka a
částečně zbořený dům na náměstí.
K větší spokojenosti občanů v obci chybí
bankomat, širší nabídka služeb, obchody, více
kulturních a sportovních akcí. Občané by také uvítali,
kdyby se k nim více informací dostalo prostřednictvím
obecního rozhlasu.
Pouze polovina účastníků ankety uvedla, že se
zajímá o dění v obci. Naopak potěšující je, že téměř
všichni účastníci ankety odpověděli, že třídí odpad.

Pokuste se na otázky odpovědět také. Nebuďte
lhostejní k dění kolem nás. Pokud se vám něco nelíbí,
snažte se to změnit. Například k tomu, aby byla obec
čistější, může lehce přispět každý z nás!!!!!!

V anketě odpovídalo celkem 25 občanů. Všem
děkujeme za spolupráci.

Vánoční a velikonoční
výstava

Mám kouzelný prsten
Jednoho slunečného podzimního dne jsem si vyšel
na procházku do blízkého lesa. Najednou jsem viděl, jak
se v trávě něco zablesklo. Podíval jsem se lépe a našel
jsem pod lístkem prsten. Asi ho v lese někdo ztratil. Mě
ale hned napadlo, že by mohl být kouzelný. Doufal jsem,
že mi vyplní alespoň jedno přání.
Jak jsem tak přemýšlel, co by to mělo být,
najednou už kolem mě nebyly obyčejné smrky, ale hustý
amazonský prales. Společně s Jakubem Vágnerem, naším
nejlepší a nejznámějším rybářem, jsme pluli po řece
Amazonce. Chystali jsme se na lov arapaimy gigas.
Připravili jsme si pruty a tiše čekali. Kolem byly
slyšet jen zvuky pralesa. Najednou jsem si všiml, že se
splávek pohybuje. Vykřikl jsem: „Bere!“ Začala bitva
s obrovskou rybou. Aparaima měla takovou sílu, že táhla
za sebou celou naši loďku. Jakub skočil do vody a křičel:
„Zaber!“ Táhl jsem ze všech sil. Když už se zdálo, že
aparaima uprchne, povedlo se mi ji podebrat. Jakub mi
přispěchal na pomoc a už jsme měli na břehu téměř
dvoumetrového obra.
Než jsem se stačil pořádně
s úlovkem potěšit, vyrušil mě křik
a hlasy. Procitl jsem. Po cestě
přicházeli kamarádi se psem. Ani
se mi nechtělo věřit, že se mi to
všech jenom zdálo. Prstýnek, který
jsem v lese našel, jsem si schoval
na památku.
Filip Ježek, 7. třída
Monika Maradová, 7. třída

Monika Maradová, 7. třída

Čím je mi škola?
Škola je důležitým prvkem v životě každého
z nás. Prožíváme zde každodenní starosti i radosti. Pod
tímto slovem si však představí každý něco jiného. Téměř
každý si v dospělosti vzpomene na svá školní léta a
s chutí by vyměnil kancelářský stůl za starou školní
lavici.
Š – Šance – Škola dává šanci k úspěšnému
vykročení do života. Všem se ve škole dostává stejné
možnosti k budoucímu uplatnění svých vědomostí
nabytým ve školních lavicích. Avšak je na každém z nás,
jak tuto možnost využije. Pokud se tato šance využije tím
správným směrem, docílí se spokojeného a šťastného
života bez nějakých velkých překážek.
K – Kamarádství – Jedním z neopomenutelných
dějů, ke kterým ve škole dochází, je navazování
kamarádských vztahů. V těchto vztazích se děti neohlíží
na to, z jaké rodiny je nový kamarád. Zde totiž hraje
nejdůležitější roli důvěra a porozumění dvou i více lidí.
Spousta těchto svazků vydrží i déle než jen dobu
strávenou ve školních lavicích. Jsou to svazky na celý
život, které jen tak něco nezničí.
O – Odvaha – Odvahu nejčastěji vykazují
pedagogové, když vstupují do tříd. Není totiž zcela
nejjednodušší udržet pozornost a aktivitu třídy po celý
den. Odvahu však dokazují i žáci, když například
diskutují v některých hodinách s učitelem, nebo jsou
zkoušeni. Nikdy totiž netuší, jak je učitel naladěn, je to
také přece jen člověk, který má mimo školu svůj vlastní
život a své starosti.
L – Láska – Mnozí lidé prožijí právě ve škole
svou první lásku. I přes to, že se to učitelům příliš nelíbí,

k tomuto jevu zde dochází velmi často. Ve škole
vzplanou platonické chvilkové, ale i opravdové a hluboké
lásky, na které pak lidé vzpomínají celý svůj život.
V některých případech je i možné, že láska ze školních
lavic se změní na lásku na celý život.
A – Autorita – Snad pro každého žáka je autoritou
učitel, jenž je přísný a nekompromisní. Ale za přísností se
mnohdy skrývá i porozumění. Proto se často mohou žáci
se svými problémy a starostmi svěřit i svému učiteli. Děti
se ve škole učí mít určitou pokoru a svým způsobem též
respekt ke starším a dospělým lidem. Každý takový
člověk by měl na dítě působit autoritativním dojmem.
Učitel toho není výjimkou, proto se k němu děti chovají
jako ke každému dospělému člověku slušně a s úctou.
Šárka Květoňová, 9. třída

Kareřina Bobková, 2. třída

Čím je mi škola
Slovo škola zná snad každý. Všichni máme se
školou své zkušenosti. Co se ale ve slově škola skrývá?
Pojďme se podívat na každé písmenko, snad tajemství
slova škola odhalíme.
Š jako šikana. S tou se setkáme ve škole často, ale
já ji nemám vůbec rád. Někteří spolužáci naopak stále
vyhledávají slabší, kterým slovně, někdy i fyzicky
ubližují. Mylně si tak dokazují, že jsou nejsilnější a
nejschopnější.
K připojím ke kamarádům, tedy spolužákům, se
kterými si nejvíce rozumím. Není jich ve škole mnoho.
Hodně žáků v naší škole se nechová podle mých
představ. Neustále někoho napadají nebo se nechají
ovlivnit názory jiných. Ty za kamarády považovat
nemohu.
O jako odvaha. Tu ve škole potřebuje opravdu
každý. Bez odvahy nikdo nedokáže prosadit svůj názor,
ani se postavit bezpráví. Odvaha je často nezbytná, když
chceme promluvit před ostatními nebo ukázat ostatním
své schopnosti. Mně, doufám, odvaha nechybí.
L naznačuje ve škole lenost. Někteří z nás jsou tak
líní, že díky své lenosti propadají. Přestože jejich
schopnosti jsou mnohem větší, lenost a lajdáctví jim brání
dosáhnout lepších výsledků. I mně často lenost svádí
k nečinnosti, ale rodiče mé zahálení netolerují.
A přiřadím ke slovu aktivita. Ta je ve škole také
velmi důležitá. Kdo se neustále hlásí, zapojuje se do
školní práce a zajímá se o výuku, má vždy lepší znalosti
než ten, kdo si do školy chodí jen odpočinout. Kdo není
ve škole aktivní, neukáže spolužákům ani učitelům, co
všechno umí.

Uvědomuji si, že slovo škola vyvolá u každého jiné
představy, jiné vzpomínky. Každý žák ale o škole často
přemýšlí a každý rodič na ni vzpomíná někdy s úsměvem
ve tváři, jindy možná s pocitem křivdy.
Adam Ježek, 9. třída

Monika Maradová, 7. třída

Zážitky z posledního školního výletu
Náš poslední školní výlet se uskutečnil ve dnech 9. –
11. 6. 2010 a byl zaměřen především na turistiku. Cílem
cesty se stala šumavská Kvilda a Povydří.
9. 6. v 8.00 hod se naše třída sešla v dobré náladě na
vlakovém nádraží v Blatné. Paní učitelky Řehořová a
Stichenwirthová se nestačily divit, co si s sebou některá
děvčata na výlet vezla. Jejich kufry plné oblečení a
kosmetiky spíše navodily dojem, že se pořádá zájezd
k moři. Prvního pozdvižení jsme se dočkali již na
vlakovém nádraží ve Vimperku, kde jsme marně čekali
na sedm dívek, které se líčily na místních nevzhledných
záchodcích. Asi usoudily, že by bylo nemyslitelné, aby
poznávaly krásy Šumavy nenalíčené. Naše cesta pak
pokračovala autobusem na Kvildu. Do penzionu „Černý
vlk“ jsme dorazili krátce po obědě. Ubytovali jsme se a
vybalili svačiny. Počasí nám přálo a my doufali, že si tu
pěkně zalenošíme. Plány nám však překazily naše
podnikavé paní učitelky. Rozhodly, že vyrazíme na sedmi
kilometrovou procházku k pramenům Vltavy. Tuto túru
se nám podařilo ujít až na druhý pokus, neboť nás poprvé
zastihl déšť a my se museli vrátit. Když jsme konečně
opět stanuli před ubytovnou, byli jsme všichni vyčerpaní.
Téhož večera se ještě konala soutěž „PROMĚNA
DÍVEK“, kterou vyhrála Sabča Nováková. Děvčata se
česala, líčila, zkrášlovala a hoši jako odborná porota
určili vítězku.
Druhý den jsme se nedobrovolně zúčastnili několika
kilometrového pochodu v okolí řeky Vydry. Nadšení
jsme tedy nebyli, protože bylo pěkné vedro. Již po
čtyřech kilometrech jsme byli zcela zničení. Akční paní
učitelka Stichenwirthová nás však nadšeně povzbuzovala

slovy: „Je to už jen sedm kilometrů, to zvládnete“. Ze
sedmi kilometrů bylo nakonec sedmnáct. Cestou jsme se
alespoň osvěžili ve studené Vydře. „Hurá“, zajásali jsme
nadšeně, když jsme se dobelhali na zastávku autobusu na
Čeňkově pile, který nás odvezl zpět na Kvildu. Po
příjezdu jsme se s hlasitým vzdycháním odebrali na
pokoje, kde jsme si dopřáli příjemnou sprchu. Bylo to
zvláštní, ale rázem všichni ožili. Aby naši náhlou
hyperaktivitu paní učitelky zkrotily, nacvičovali jsme
tedy školní akademii. Po večeři jsme si sbalili tašky a do
pozdních nočních hodin probírali naše zážitky z výletu.
Třetí den jsme se všichni, opět za velkého vedra,
vraceli spokojeni a v pořádku domů. I přes naše fyzické
vyčerpání jsme však museli uznat, že Šumava je skutečně
krásná.
Ivana Prajerová, 9. třída

Výsledky našich žáků v olympiádách a soutěžích
Filip Ježek, 7. třída
1. místo v okresním kole Fyzikální olympiádyArchimediády
5. místo v krajském kole a postup do celostátního kola
zeměpisné soutěže Eurorebus
5. místo v celostátním kole soutěže EurorebusDnešní svět v pohybu
Andrea Mrvíková, 9. třída
4. místo v krajském kole a postup do celostátního kola
zeměpisné soutěže Eurorebus
Anna Křivková, 8. třída
3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
2. místo v okresním kole Fyzikální olympiády
Adam Ježek, 9. třída
1. místo v okresním kole a 13. místo v krajském kole
Fyzikální olympiády
2. místo v okresním kole a 6. místo v krajském kole
Chemické olympiády
Miroslava Matoušková, 9. třída
4. místo v okresním kole Chemické olympiády
Pavel Vrbský, Anna Křivková, Petra Motejzíková, 8. třída
a Adam Ježek, 9. třída
3. místo v okresním kole Dopravní soutěže

Eliška Bachratá, 5. třída

Miroslava Matoušková, Kateřina Burianová,
Aneta Straková, 9. třída
věcné ceny ve výtvarné soutěži Budiž světlo
Kateřina Šedivá, 8. třída
čestné uznání ve výtvarné soutěži Příroda Blatenska
Podzimní atletika v Blatné
Martin Suda, 7. třída
3. místo v běhu na 1000m
Pavel Vrbský, 8. třída
2. místo v běhu na 1500m
Michal Folberger, Pavel Folberger, 6. třída,
Martin Suda, Patrik Průcha, 7. třída
2. místo ve štafetě 4x60m
Andrea Mrvíková, 9. třída
1. místo ve vrhu koulí
Kateřina Dunovská, 9. třída
2. místo ve vrhu koulí
David Páca, 8. třída
1. místo ve vrhu koulí

Nikola Šánová, 9. třída

Z vystoupení 9. třídy na školní akademii

Proč se ve slově lasička píše měkké i?
Protože je to zvíře.
Jan Hus byl profesorem na UK.
Co znamená zkratka UK?
UK znamená, že učil na Ukrajině.

Kam se rozejdou deváťáci?
Kateřina Burianová
SOŠ Blatná, obchodní akademie
Kateřina Dunovská
SŠ Horažďovice, gastronomie
Adam Ježek
SPŠa VOŠ Strakonice, strojírenství

Vysvětli rčení: Pro korunu by si nechal vrtat koleno.
To znamená, že ho čeká operace kolena, protože se honil
za penězma, a tak si ho zničil.

Šárka Květoňová
Gymnázium Příbram

Kdo vymyslel Pythagorovu větu?
To vím úplně přesně – byl to pan ředitel.

Michaela Maradová
VOŠ a SOŠ Březnice, agropodnikání

A ví někdo, kde je pravý úhel?
To bude asi někde vpravo.

Miroslava Matoušková
Gymnázium Příbram

Kdepak bychom našli citrusy?
Přece u Šourka v Blatný.

Andrea Mrvíková
OA a VOŠ Příbram, ekonomické lyceum

Kde leží USA?
Asi hodně daleko, já myslím, že to bude někde za našima
hranicema.

Sabina Nováková
SPgŠ Beroun, předškolní a mimoškolní pedagogika

Jaké máme světové strany?
Sever nahoře, jih dole, východ u okna, západ u dveří.
Vždyť tady žádné okno není!
Když jsme se to učili, byli jsme asi v jiný třídě.

Zdeňka Ochotná
VOŠ a SOŠ Březnice, agropodnikání
Nela Pechová
SOŠ-SOU Volyně, veřejnosprávní činnost

Petr Švejda
SOŠ a SOU Písek, truhlář
Olga Vachatová
SPgŠ Beroun, předškolní a mimoškolní pedagogika
Jan Viták
SOU Blatná, automechanik
Kateřina Wischinová
SOŠ-SOU Volyně, veřejnosprávní činnost
Nikola Šánová
SŠ Horažďovice, kuchař-číšník
Jana Šedivá
SŠ a VOŠ cestovního ruchu České Budějovice,
hotelnictví a turismus

Jan Šedivý, 5. třída

Ivana Prajerová
SOŠ-SOU Volyně, cukrář

