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Projekt Čtenářská gramotnost a projektové vyučování 

je dítkem občanského sdružení Abeceda. 

Naším cílem je podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti na mimopražských základních školách, a to 

ve třech oblastech:

l Čtenářství a čtenářská gramotnost

l Čtenářská gramotnost a mediální výchova

l Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní

Čtenářská gramotnost je „schopnost porozumět psanému textu, zabývat 

se jím, přemýšlet o něm a používat ho k dosažení vlastních cílů, k rozvoji 

vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti“. 

 

(OECD PISA)

www.ctenarska-gramotnost.cz www.sotkoviny.cz

www.abeceda-os.cz

Občanské sdružení Abeceda 

vás srdečně zve na 

VýstAVU 

škOlních 

ČAsOpisů 

A literárních 

sbOrníků

Potěšte se dílky žáků základních škol, kteří se zúčastnili 

soutěží náš časopis 2010 a nadílka našich dílek 2010

Šáša | ZŠ Vraclav (časopis žáků I.stupně)

Bublanina | ZŠ Bánov

(K)rok za (k)rokem školním rokem | 3.ZŠ Holešov



Představujeme nejlePší 
časoPisy z mimoPražských 
základních škol

C E L K O V Í  V Í T Ě Z O V É

Bublanina | ZŠ Bánov | http://www.zsbanov.cz
Šáša | ZŠ Vraclav | http://www.zsvraclav.cz

1. MÍSTO

a současně čestné uznání za kvalitní novinářskou práci redaktorů

Jílovský školák | ZŠ Jílové u Prahy | http://www.zsjilove.cz

2. MÍSTO

a současně čestné uznání za kvalitní redakční práci

Puzzle | ZŠ Třešť | http://www.zs-trest.cz

3. MÍSTO

Pokračování ze str. 1

Druhý den jeli němečtí hosté do

Kutné Hory. My jsme bohužel

zůstali ve škole a museli se učit.

Ale večer zas byla zábava, já totiž

slavila narozeniny. Ve středu jsme

první dvě vyučovací hodiny byli

s Němci ve škole a pak začal

sportovní den. Pro mne byl bo-

hužel trochu tragický, já si při fot-

bale narazila ruku, takže ji mám

v dlaze. Ten den to byl tedy fofr -

jeli jsme do nemocnice v Krči,

pak do Mořského světa v Praze,

do Dinoparku v Plzni a taky do

řecké restaurace. 

Čtvrtý den byla v plánu prohlídka

Pražského hradu a SK Slavia a sa-

mozřejmě nákupy na Chodově.

Večer se konala diskotéka. Pátý

den následovala návštěva aqua-

parku v Průhonicích, ale jelikož

jsme se museli s německými přá-

teli rozloučit, byl ten den smutný. 

Těch pár dní ale bylo úžasných,

i proto, že jsem se skamarádila se

Sany. Fakt užitečný a zábavný

týden!                         A
lina Malysh

číslo 2/říjen 2009

strana 2                       
                   CO SE DĚJE VE ŠKOLE Jílovský školák 2009/10

� V letošním školním roce

u nás přibyly nové paní učitel-

ky. Na prvním stupni jsou to

Jana Matoušková (1. tř.) a Ka-

mila Lacinová (5. tř.), na dru-

hém stupni je nová tělocvikář-

ka Jana Bloudková.         (oggy)

� 24. 9. 2009 se v Babicích

uskutečnila sportovní olympiáda

Open Gate. Naše škola tam vy-

slala 19 nejlepších žáků z 6. a 7.

tříd. Umístili jsme se dobře, do-

konce nejlépe, vyhráli jsme 1. mí-

sto. Jsme prostě nejlepší!  (baka)

� V pondělí 28. 9. 2009 jsme

oslavili státní svátek Den české

státnosti. Pro všechny žáky i uči-

tele ve škole znamenal tento

den prodloužený víkend. Místo

obvyklých dvou dnů jsme byli

doma v sobotu, v neděli i v pon-

dělí. Leckdo by si takový státní

svátek přál každý týden.   (dory)

� Ve středu 30. září odjeli žáci

8. B na Kvildu na Šumavě na

„tmelení“. Byli tam až do pátku

2. 10. a všem se tam líbilo.  (ga)

� Ve čtvrtek 8. 10. se konala

diskotéka na počest němec-

kých návštěvníků. Výzdobu při-

pravovaly osmé třídy. Diskoté-

ka se konala v tělocvičně naší

školy. Já u té slávy sice nebyla,

ale věřím že se akce vydařila.                          
   

(kiki)

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

I malé dítko ví, že podzim je

roční období - přechod mezi

létem a zimou. Rostliny a zví-

řátka se ukládají k zimnímu

spánku. Zvěř si dělá zásoby na

zimu, i rostliny se připravují na

chladné období. Stromům opa-

dávají listy, některé rostliny

usychají, aby na jaře zase za-

čaly růst. Ale i na člověka pod-

zim působí. Někteří lidé jsou

unavení, nemocní, někdo mů-

že mít i deprese. 

Podzim má ale také svou hez-

kou stránku. Je krásně barevný

a tím je veselý. Když vyjdu ně-

kam na louku, vidím to krásně

zabarvené listí a spoustu dra-

ků. Asi nikdo si bez nich ne-

dovede podzim představit. Já

se na tu dobu vždycky těším.

Těším se, až budu jako každý

rok zase pouštět draka.

Barbara Kahounová

Na sportovní olympiádě Open Gate Babice se družstvo naší školy umísti-

lo jako první. Gratulujeme účastníkům, kteří nás v soutěži reprezentovali.

Foto:  archiv ZŠ

A JE TU PODZIM! BYL TO UŽITEČNÝ A ZÁBAVNÝ TÝDEN

8. A SE TMELILA A FOTOGRAFOVALA

Už jsme zase o rok starší, tedy v osmé třídě, a proto mě a celou naši

třídu čekalo další „tmelení“. Tentokrát se konalo od středy 9. do pátku

11. září v Jindřichově Hradci. Zahrnovalo také seminář o fotografování

v Národním muzeu fotografie. Jela s námi samozřejmě naše třídní

učitelka V. Šilháčková a doprovázela ji naše bývalá učitelka z prvního

stupně A. Dvořáčková, která tam měla i funkci zdravotnice. 

Ve středu ráno jsme autobusem dojeli do Benešova a potom nás už

čekala cesta vlakem do Jindřichova Hradce. Jen co jsme došli do pen-

zionu a hostelu „U tkadlen“ a trochu se zabydleli, vydali jsme se do

muzea porcelánových panenek, všechny byly moc hezké. A po panen-

kách nás pak čekalo další muzeum, kde byly vystaveny i Krýzovy jes-

ličky, největší jesličky, zapsané do knihy rekordů. V muzeu byla ovšem

i spousta jiných věcí, především starodávných.     Pokračování na str. 3

Takhle nás vyfotografoval pan Stanislav Maxa, který vedl seminář o fotografii.

Tento rok nás zima a chladné

počasí opravdu zaskočily nepři-

pravené. Jak všichni dobře víte,

začalo sněžit už okolo třináctého

října. Opravdu velmi brzy. A tak

mě napadá, když začal padat

sníh už teď, jestli by se nedaly

přesunout Vánoce z prosince na

říjen. No řekněte, kdo nemá rád

dárky...!? Bohužel ale o tom mů-

žeme jen snít a hezky čekat na

prosinec. 

I když mám sníh ráda, je pro mne

těžké zvyknout si na tu říjnovou

chumelenici. Vždyť před několika

dny ještě hřálo sluníčko! Ale já

doufám, že se zase ukáže. A pak

teprve může klidně spad-

nout pořádná nadílka sně-

hu. Ale nejlépe až o Vá-

nocích!            Alina Malysh

AKTUÁLNĚ

Bublanina | ZŠ Bánov
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Jak se pozná 
kvalitní školní časopis

www.ctenarska-gramotnost.cz www.sotkoviny.cz

Jílovský
školák cv.2

Školní noviny ZŠ Jílové u Prahy ročník II., říjen 2009

PŘIVÍTALI JSME U N ÁS PŘÁTELE Z HOLZGERLINGENU

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU

� Fotografování na 1. stupni -
proběhne hned na začátku
měsíce.

� V pondělí 16. 11. bude na
naší škole ředitelské volno.
Víkend si tak se státním
svátkem 17. 11. prodlouží-
me o dva dny. Hurá!

� Ve středu 18. 11. se budou
konat třídní schůzky. Znáte
někoho, kdo se na ně těší?

� 27. 11. zahájíme ve škole
advent tradičním jarmar-
kem. To už se budeme těšit
na Vánoce.                         (r)

NA CO SE TĚŠÍME
Dne 5. října k nám do školy přijela
dlouho očekávaná návštěva z Ně-
mecka, která se u nás zdržela
celkem pět dní. Naši hosté byli
z Holzgerlingenu, což je partner-
ské město Jílového u Prahy. Už
léta mezi sebou pořádají výměn-
né akce. V minulém školním roce

navštívili někteří jílovští školáci
Holzgerlingen a nyní se německé
děti vydaly k nám. Ubytovaly se
v našich rodinách, abychom se
navzájem seznámili a poznali, jak
se žije v jiných zemích. Procvičili
jsme si tak angličtinu a někteří
z nás taky němčinu. 

U nás doma byla ubytovaná Sa-
ny. První den jsme se navzájem
hodně styděly - já, moje sestra i
Sany. Večer byl naštěstí uvítací a
seznamovací večírek v restauraci
U Floriána, kde jsme mohli spo-
lečně jíst, tančit a povídat si.

Pokračování na str. 2

Žáky holzgerlingenské školy jsme mimo jiné pozvali na výlet do Prahy. Prohlédli si tam his-
torické památky, ale navštívili také fotbalový stadion SK Slavia.           Snímky: archiv školy

BYL TO UŽITEČNÝ A ZÁBAVNÝ TÝDEN

REDAKCE ŠKOLÁKA MÁ POSILU
Minulý rok zažil novinářský kroužek ztrátu. Odešly od nás totiž tři
šikovné novinářky, které letos nastoupily na gymnázia a střední školu.
Proto se kroužek rozhodl, že musí najít další pomocníky, a loni jsme
dali výzvu do novin. Letos se k nám opravdu přidali čtyři noví zájemci
o novinařinu. Jsou to dvě děvčata a dva kluci - Gábina Vacková (8. A),
Bára Džerengová (5. A), Jirka Janoušek (3. B) a Filip Rabiňák (6. A).
Jílovského školáka vydáváme každý měsíc, takže každý nový pomoc-
ník se hodí. Jsme moc rádi, že k nám přibyli novináři, a těšíme se na
další vydání našich školních novin.                            Dominika Rybářová

Žáci z naší školy a z německé školy
v Holzgerlingenu se letos zúčastnili
výměnného pobytu. Jílovské děti se
odjely v červnu podívat do Němec-
ka a na oplátku přijeli němečtí školá-
ci 5. října k nám. Byli ubytováni v ro-
dinách jílovských kamarádů a 9. 10.
se opět vrátili domů. 

Gabriela Vacková

1. kvalitní články podepsané jejich autory

Jílovský školák | ZŠ Jílové u Prahy | http://www.zsjilove.cz
čestné uznání za kvalitní novinářskou práci redaktorů

2. zajímavé rozhovory, reportáže a další 
publicistické žánry

Puzzle | ZŠ Třešť | http://www.zs-trest.cz
čestné uznání za kvalitní redakční práci

GAG-BEN 6

kultura

Inspirujte se úspěchy našich
redaktorů a dopisovatelů

 Soutěž „Článek měsíce“ hledá 
každý měsíc články školních časopisů 
– vydané nebo připravované pro vydání. 
Tímto způsobem tak přibližuje práci jed-
notlivých členů školních redakcí. Soutěž 
je realizována v rámci 4. ročníku soutěže 
„O nejlepší školní časopis roku 2010″ a 
ve spolupráci s časopisem REMIX.
 Téma článku je neomezené a dělí 
se do dvou kategorií: a) vlastní umělecká
tvorba; b) publicistika.

 V obou kategoriích náš časopis 
zaznamenal velký úspěch. 
 Měsíc únor - kategorie do 15 let 
- vlastní umělecká tvorba - nejlepší článek 
Modrý plamen od Kateřiny Krškové, žákyně 
VIII. C 
 „Až mysticky na mne zapůsobila 
úvaha o Modrém plameni a cítím z ní osobní 
prožitek autorky,“ sděluje osobní dojmy Šárka 
Szlaurová, redaktorka týdeníku Horizont. „Pří-
běh řeckého chlapce je taky hodně zajímavý a 
poutavý, navíc pěkně zpracovaný.“ Autorkou 
článku je Michaela Avkovská, žákyně VIII. C.

 Měsíc duben - kategorie do 15 let 
-  publicistika - nejlepší článek Songy sameto-
vé revoluce s Jiřím Černým autorky Kristýny 
Bušové, žákyně IX. C a šéfredaktorky časopi-
su Gag - Ben.

Důvody pro ocenění:

 Rozhovor je svižný, bez zbytečných 
kudrlinek, přináší nenásilnou formou pohled 
na jednu z osobností společenského a kultur-
ního (včetně politického) života. Jazykově 
dobrý. I s patřičným informačním úvodem o 
osloveném.
 Takovéto rozhovory do školních 
časopisů patří, autorka kladla vhodné a zají-
mavé otázky, dobře zpracovala odpovědi.
 U tohoto textu oceňuji zpracování 
jak po obsahové tak grafické stránce, uvedení 
úvodu i se zaznamenáním zdroje a také výběr 
stylu – rozhovor, který vyžaduje autorčinu ini-
ciativu – jít na setkání, domluvit si rozhovor, 
sepsat získané informace. Také výběr otázek je 
myslím docela zajímavý a ne úplně tradiční.

 Také básnicky laděný text Jaro 
Kamily Němcové, žákyně VIII, C je odbornou 
porotou považován za velmi inspirativní.

 Všechny uvedené texty jste si 
mohli přečíst v minulém čísle časopisu 
Gag - Ben.
 Všem autorkám k ocenění srdeč-
ně blahopřejeme. 

Autorka Modrého plamene Katka Kršková

Úspěšná autorka Kristýna Bušová

Bude se líbit i Renatina báseň?

Milí čtenáři,
píšete verše či prózu? 

Nemáte kde své práce uveřejnit? 
Nestyďte se a přijďte!

GAG - BEN rád uveřejní vaši 
vlastní tvorbu.

I vaše práce zašleme do soutěže!
Také vy můžete být úspěšní!

Báseň pro mého…

Ahoj, jak se máš?
Líbil se ti ten den náš?
Mně se líbil moc!
A proto ti píšu tuto báseň na dobrou noc!

Miluji tě, ale to už víš.
Doufám, že taky o mně sníš.
Když mluvím s tebou, srdce mi buší!
Ten hezký pocit hřeje mi v duši!

Já pláču pro tebe .
Když se dívám na nebe.
To, co se nedá říct .
To k tobě cítím na tisíc.

Co se to děje, já snad pláču?
Když tě neslyším, ten smutek za sebou vleču!
Konec mé básně.
Pro tebe, miláčku, vlastně!

Renata Lysáková, VI. C

4. stálé rubriky

GAG–BEN | ZŠ Třebíč, Benešova 585 | http://www.zsbenesova.cz
čestné uznání za promyšlenost rubrik

Školáček - časopis žáků, učitelů a rodičů ZŠ Karviná - Hranice, Slovenská 2936
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připravili referáty a obrázky atd. Přispěla jsem třemi 
referáty. Připravili jsme si zástěrky a náhrdelníky jako 
Afričané a žirafu z krabic – přinesl jsem nějaké krabi-
ce. Vytvořili jsme celé stádo žiraf. 

Otázky nakládala Petra Schulzová 

Návštěva ze Slovenska …
Neustále omílaný projektový den byl zajímavý 

i tím, že se ho zúčastnily dvě paní učitelky a 8 žákyň z 
družební školy Valaská ze Slovenska. Děvčata se 
zapojila k našim žákům podle tříd, paní učitelky se 
seznámily s naší školou i naším městem. Po celé dva 
dny je provázela paní zástupkyně, která jim také při-
pravila program. Navštívily například zámek Fryštát 
nebo bazén v lázeňském komplexu.  

Věříme, že se zúčastněným návštěva naší školy 
líbila.  

Redakce 

Víte, že? …
* Srdce dokáže vyvinout takový tlak, že by krev stříkala 
10 metrů vysoko? 
* Sloni jsou jediná zvířata, která nedokážou skákat? 
* Nejsilnější sval v těle je jazyk? 
* Mravenec uzvedne 50 x svou váhu, utáhne 30 x svou 
váhu a vždycky se překotí na pravý bok, když je otrá-
ven? 
* Lední medvědi jsou hluší? 
* Víc lidí má strach z pavouků než ze smrti? 
* Blecha dokáže skočit do vzdálenosti 350 ti násobku 
svého těla? 
* Krokodýl neumí vypláznout jazyk? 
* Šváb přežije 9 dní poté, co mu utrhneme hlavu? Ze-
mře hlady. 
* Kachní kvákání nezpůsobuje ozvěnu? Nikdo neví 
proč. 
* Nejde kýchat s otevřenýma očima? 
* Praváci žijí v průměru o 9 let déle než leváci? 
* Komáři mají zuby? 
* Nelze si strčit do pusy svoji pěst? 

MAGIC CIRKUS 
……… tak takhle se jmenovalo představení v ang-

ličtině. Zúčastnili jsme se ho 7. května, kdy jsme jeli do 
Ostravy. Přišli jsme do velkého sálu, kde byly připra-
veny židle a pódium. Zazpívali jsme si písničku a poté 
jsme plnili různé úkoly. Například jsme předváděli 
motýly, hady, lvy a další.  

Když toto představení skončilo, šli jsme na Masa-
rykovo náměstí, kde jsme měli rozchod. Mohli jsme se 
projít a v určenou dobu jsme měli sraz u KFC. Pak 
jsme šli k autobusu, který nás čekal na parkovišti. Moc 
se nám tam líbilo a doufáme, že se ještě někdy po-
dobné akce zúčastníme.  

   Gabriela Tomková, 5. tř.    

5. jednotná grafická úprava

Školáček | ZŠ Karviná – Hranice, Slovenská 2936 | http://www.zsslovenska-karvina.cz
čestné uznání za kvalitní layout

3. názory žáků, komentáře, ankety

Školáček | ZŠ Vratimov | http://www.zsvratimov.cz
čestné uznání za zveřejňování názorů žáků
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Jak se pozná 
kvalitní školní časopis

Babická školní revue

Revue - čti  [revi:] …je, když ukážeme, co umíme. Třeba v časopisu.
leden – únor 2010

V tomto čísle masopust slavíme 
a přicházíme na to, že jsme různí a tak to má být.

Čeněk Hanák, 1. roč.

6. pěkná obálka

Babický školáček | ZŠ Babice nad Svitavou | http://www.babice-nad-svitavou.cz/zs-babicens/
čestné uznání za příjemné grafické pojetí časopisu

8. zajímavé fotografie a fotopříběhy

Třesk | Masarykova ZŠ Morašice | http://www.skolamorasice.cz
čestné uznání za kvalitní fotografie

9. tiráž

Bublanina | ZŠ Bánov | http://www.zsbanov.cz
1. místo

7. originální obrázky a komiksy

Školní noviny | ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady 273 | http://www.zsjs.cz
čestné uznání za původní komiks

10. co nejvíce práce kolem časopisu odvedli 
žáci, ne dospělí

Šáša | ZŠ Vraclav | http://www.zsvraclav.cz
1. místo
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Co jsou čtenářské strategie?
Čtenářské strategie jsou postupy, které nám pomáhají lépe porozumět tomu, co čteme. 

Slovo strategie nám říká, že se jedná o něco, co používáme vědomě a promyšleně, tedy strategicky.

Ahoj! 
Jmenuji se Šotek a moc mě baví číst. 

Rád bych vám dnes představil čtenářské 
strategie, které mi pomáhají, když něco 
čtu. Podívejte se na nástěnku a určitě 
sami přijdete na to, jak vám každá ze 

strategií může pomoci. 

PROPOJOVÁNÍ TEXT A JÁ
Říkám si, jak to, o čem čtu, souvisí s mými vlastními zážitky, pocity a zkušenostmi.
•  V této povídce se děti vysmívají hlavnímu hrdinovi, protože neumí plavat. Vím, jak se asi cítí, protože se 

mi stalo něco podobného. 
•  Děj této knihy se odehrává v Řecku. Tam jsem už byl, a tak vím, že…

PROPOJOVÁNÍ TEXT A TEXT
Při četbě nějakého textu (knihy, povídky, článku, dopisu, textu na internetu, návodu…) si vybavuji jiný text:
• �Hrdinka v této knize má stejný problém jako hrdinka v povídce, kterou jsem četl dříve. Vyřeší ho stejným 

způsobem? 
• �Jak se vyznám v návodu, který má spoustu stránek? Naštěstí si pamatuji, že u každého návodu musí být obsah.

PROPOJOVÁNÍ TEXT A SVĚT
Říkám si, jak to, o čem čtu, souvisí s událostmi ve světě. Co o tom vím od druhých lidí, co jsem viděl ve 
svém okolí.
•  Tady se píše o sametové revoluci. O té mi rodiče vyprávěli, že …
•  V této povídce se píše o demonstraci. Jednu demonstraci jsem viděl na vlastní oči v našem městě, proto 

vím, že…

SLEDOVÁNÍ POROZUMĚNÍ A ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY
Sleduji, zda rozumím tomu, co čtu. Pokud zjistím, že něčemu nerozumím, snažím se situaci napravit.
• �Nejsem si jistý, zda jsem správně porozuměl tomuto odstavci, budu si ho muset přečíst ještě jednou. Potom 

si ho zkusím převyprávět vlastními slovy.
• �Nerozumím slovu „jinoch“ ve spojení „dospěl v jinocha“. Možná bych si slovo jinoch mohl nahradit ve větě 

jiným slovem, například „dospěl v mladého muže“.

KLADENÍ OTÁZEK
Při čtení si kladu spoustu otázek, na které se snažím najít odpověď.
•  Kniha se jmenuje Pravěký malíř. Co se vlastně v pravěku kreslilo, kdo kreslil a proč? 
•  Proč autor článku tvrdí, že je televize škodlivá? Dá se věřit důvodům, které uvádí?  

Co bych mohl namítnout?

VYTVÁŘENÍ PŘEDSTAV
Když si o něčem čtu, tak si představuji, jak ta určitá věc vypadá, zní, voní, chutná či je cítit na dotek.
•  Tady se popisuje složitý vynález, zkusím si ho nakreslit v hlavě, protože ho pak lépe pochopím.
•  Představuji si, jak vypadá krajina, ve které se příběh odehrává.
•  Podle tohoto receptu si představuji, jak bude chutnat jídlo, které uvařím.

PŘEDVÍDÁNÍ A USUZOVÁNÍ
Předvídám, o čem bude povídka (článek, kniha), které se chystám číst. Když usuzuji, tak zjišťuji skrytý 
význam toho, o čem čtu.
• �Podle obrázku na obálce a názvu předvídám, že kniha bude o…
• �V článku jsem nenašel přímou odpověď na svou otázku, musím si zahrát na detektiva a odpověď z textu 

vyvodit. 
• �V této povídce se píše, že si hrdina oblékl teplé rukavice. Z toho usuzuji, že se příběh odehrává v zimě.

URČOVÁNÍ PODSTATNÝCH INFORMACÍ A MYŠLENEK
Během čtení si vybírám, co je podstatné a co naopak vedlejší.
•  Tento článek o dějinách internetu je složitý. Vypíšu si z každého odstavce hlavní informace,  

které si potřebuji zapamatovat.
•  Tyto informace jsou v učebnici zvýrazněné tučným písmem, pravděpodobně tedy budou důležité.

SYNTÉZA (SKLÁDÁNÍ)
Syntéza je jako skládačka. Skládám si dohromady, co jsem přečetl, přemýšlím… a nakonec přijdu na něco 
nového, vytvořím nový obraz:
•  Nejdříve jsem si myslel, že tato kniha je o tom, co zažili dva kluci. Pak jsem četl dál a postupně si 

uvědomil, že je o přátelství.



www.ctenarska-gramotnost.cz www.sotkoviny.cz

Představujeme nejlePší 
literární sborníky 
z mimoPražských  
základních škol

(K)rok za (k)rokem školním rokem 
3. ZŠ Holešov | http://www.3zshol.cz

1. MÍSTO

Příběhy opavských ulic 
ZŠ Opava-Kylešovice | http://www.zs-kylesovice.cz

2. MÍSTO

Poklady našeho regionu, Pověsti 
ZŠ a MŠ Strážek | http://www.mestysstrazek.cz

3. MÍSTO

ZŠ Opava-Kylešovice

ZŠ a MŠ Strážek

3. ZŠ Holešov
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Marie Koukolová: Pernštejnská bílá paní
Na hradě Pernštejn bydlel Žibřid a jeho tři dcery. Hrad zrovna 
obléhali nepřátelé. Když už došly zásoby, lidé uzavřeli mír. 
Nepřátelé přišli do hradu, ale nejstarší dcera mír nechtěla. Ješ-
tě bojovala. Pán Žibřid ji probodl mečem a ona zemřela. Od té 
doby se po jedenácté večer objevovala. Měla dlouhé bílé šaty, 
dlouhé zlaté vlasy a rukavičky. Když měla bílé rukavičky a vese-
lou náladu, nastala radostná událost. Když měla černé rukavice a 
bědovala, přišlo neštěstí a smrt. Jednou se na svatbě panoš opil a 
řekl: „Políbím bílou paní.“ Po polibku zemřel. Také se objevovala 
v kostele a česala si vlasy. Přišel nový kněz, rozčílil se a ona se 
v kostele už nikdy neukázala. Když pernštejnský rod vymřel, bílá 
paní se už neobjevila.

Die Pernštejne weisse Frau
Auf der Burg Pernštejn wohnte Žibřid mit seinen drei Töchtern. 
Die Burg eroberten die Feinde gerade. Als gingen die Vorräte 
schon zu Neige, schlossen die Menschen Frieden. Die Feinde 
kamen in die Burg, aber die älteste Tochter wollte den Frieden 
nicht. Sie kämpfte noch. Herr Žibřid tötete sie mit dem Schwert 
und sie starb. Seit dieser Zeit erschien sie abends nach elf Uhr. Sie 
hatte ein langes weisses Kleid an, sie hatte lange goldene Haare 
und Handschuhe. Wenn sie weisse Handschuhe und lustige Laune 
hatte, passierte ein freudiges Ereignis. Wenn sie schwarze Hand-
schuhe hatte und jammerte, kamen das Unglück und der Tod. 
Einmal auf einer Hochzeit betrank sich der Page und sagte: „Ich 
küsse Weisse Frau.“ Er küsste sie und starb. Sie erchien auch in 
der Kirche und kämmte sich. Es kam ein neuer Priester, er regte 
sich auf und sie zeigte sich in der Kirche nie mehr. Als das Gesch-
lecht von Pernštejn ausstarb, Weisse Frau erschien nicht mehr.
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Jak se pozná kvalitní 
školní literární sborník

1. zajímavé texty 
napsané žáky

Sborník Kdo je přítel, kdo je nepřítel
ZŠ a MŠ Mšec | http://www.zsmsec.cz

čestné uznání 
za kvalitu příspěvků

2. pěkné ilustrace k textům 
nakreslené dětmi

Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského 2009/2010
ZŠ Proseč u Skutče | http://www.prosec.cz/skola

čestné uznání  
za společný projekt žáků I. a II. stupně

3. jednotná grafická úprava 
všech stránek sborníku

(K)rok za (k)rokem školním rokem  
aneb Pořád se něco děje

3. ZŠ Holešov | http://www.3zshol.cz
1. místo

4. originální název  
sborníku

Bílá Opava – to pravé místo pro život · Nové pověsti a pohádky 
opavské · Hasiči – hrdinové všedních dnů · Příběhy opavských ulic

ZŠ Opava-Kylešovice | http://www.zs-kylesovice.cz
čestné uznání za nejvyšší počet zaslaných sborníků

          

  PROCVIČ SI „I“ A „Y“ 
 

O slepýšovi 
Jednou šel slepýš na 

procházku ke mlýnu. Bylo to 
tam moc hezké. Z dálky byl 
slyšet klapot mlýna, sluníčko 
hezky svítilo a pod mlýnem 
plynul potůček. Ale najednou 
se zablýsklo a slepýš spadl do 
strouhy a polykal andělíčky. 

Ještě štěstí, že přiběhl mlynář a slepýše zachránil. 
Martin Prokeš – 3. B 

O nedoslýchavém mlynáři 
Byl jeden mlýn a v něm žil nedoslýchavý s mlynářkou. 

Jednou se k mlýnu přihnala velká bouřka a blýskalo se. 
Druhý den mlynář vzlykal, protože uhodil do staletého 
stromu blesk. Mlynářka udělala čaj z pelyňku a jiných 
bylin na uklidnění. Mlynář čaj rychle spolykal. Čaj 
z pelyňku a bylin mu pomohl. Nedaleko mlýna našel 
mlynář nové lyže. Šel k sousedovi lyže vrátit a cestou se 
uhodil do lýtka. Soused ho obdaroval plyšovým 
medvídkem a košíčkem z lýka. Dny plynuly a mlynář šel 
na procházku k rybníku, kde viděl kachny lysky. Po 
návratu domů zjistil, že mlynářka nechala unikat plyn. 
Plynem se neplýtvá, napomenul ji mlynář. Mlynářovi a 
mlynářce se již vedlo dobře. 

Kateřina Mounová – 3. B 

Čertův mlýn 
V dáli jsem slyšel Čertův mlýn, na nebi se blýskalo a 

řeka tiše plynula. Ve mlýně bydlel čert, který měl 
chlupatá lýtka a lysý ocas. Nikoho neděsil a pletl košíky 
z lýka. Nerad plýtval, a proto polykal pelyněk. Lehl si do 
trávy, která byla hebká jako plyš, a myslel na zimu, kdy 
pojede na hory lyžovat do chaty, kterou vytápí plyn. 
Zavzlykal, že by nejraději jel hned. 

Josef Trůbl – 3. B 
 

Byla jednou jedna nedoslýchavá babička, která 
bydlela ve mlýně, u kterého se často blýskalo. A ta 
polykala tak hltavě, že jí z toho plynul jazyk po puse, a 
stále plýtvala plynem, až se chtělo vzlykat. Měla lysou 
hlavu a bolavé lýtko, ale uměla jezdit na lyžích. Měla je 
z plyše. Často si vařila pelyňkový čaj a měla se fajn. 

Janek Miesbauer - 3. B 

Lyžování 
Já a moje rodina jsme vyrazili na lyže. Zrovna když 

jsme vyrazili, začalo se blýskat. Ale to už jsme byli u 
lyžařského areálu. Zaplatili jsme vstupné a jeli vlekem 
na lysý kopec. Lyže jsme měli z lýka, když jsme jeli dolů, 
lýkové lyže plynule jely z kopce. Vlek byl na plyn, který 
se hodně plýtval. Když jsme dolyžovali, došli jsme si do 
restaurace U Starého mlýna. Na zahřátí jsme si dali 
pelyňkový čaj. Omylem jsem zavadila o lyže a bylo 
slyšet, jak spadly na zem. Bráškovi jedna lyže spadla na 
nohu a on začal vzlykat. Přesto však polykal slzy a 

statečně sebral lyže ze země. Potom jsme zaplatili a 
jeli domů. 

Anička Voráčková – 3. B 

Myška  
Byl jednou jeden myslivec, který měl myslivnu, ve které 
měl myši. Jedna myš neměla ráda hmyz.Jednou přišel 
myslivec na tu dírku, ve které bydlely myši. V díře uviděl 
myš, jak mu žere sýr. Nastražil na ni pastičku a myšku 
chytil. Myška vzlykala a zpytovala svědomí. 

Lucie Dvořáková – 3. A 

Co se děje kolem mne 
Bydlím v domě na okraji Prachatic. Blízko mne bydlí 
Renča s Luckou. Hodně si spolu hrajeme. Stavíme 
příbytečky pro hmyz ( jsou to různí broučci a motýli). 
Také jsme viděly dva hady. Slepýši to nebyli. Šlo o 
zmije. V létě slyšíme kolem sebe zpívat hodně ptáčků. 
Občas přijde velká bouřka. Schovám se domů a koukám 
se z okna, jak se blýská. Slyším bít hromy. Léto mám 
moc ráda. 

Kateřina Stará – 3. A 

Lyžování 
Na Lysé hoře jsem si při lyžování poranil lýtko. Lyžování 
je prima, ale málo jsem se oblékl a nastydl jsem. 
Maminka mi uvařila bylinkový čaj. Na bolavé lýtko jsem 
si přikládal obklad. A bylo po lyžování. 

Adam Jakeš – 3A 

Vlaštovka Tomáš 
Vlaštovka Tomáš je přelétavý pták. Cestuje po celé 
České republice. Jednou se nachomýtl v Litomyšli. 
Potkal netopýra Kubu. Kuba pozval Tomáše na návštěvu. 
A potom Tomáš odletěl domů. 
 Martin Novák – 3. A 

 

 

 

 

 

Starý mlýn 
Byla zima. Ve starém mlýně byly tři myšky. Vypadaly 
jako plyšové. Obyčejně běhaly po mlýně a hledaly něco 
dobrého. Jejich příbytek byl brzy plný pelyňkového 
chmýří. Když slyšely, že jde mlynář, bystře se schovaly 
pod starý nábytek. Tak plynul čas, nastalo jaro a myšky 
opustily své bydlo. Nový byt našly na louce plné květin. 

Michaela Pilátová – 3A 
 
„Dům bez knih je jako tělo bez duše.“ Julius Zeyer 

5. motto, citát, 
věnování či poděkování 

Literární občasník  
aneb Jak se klube spisovatel

ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 | http://www.prachatice.cz/vodnanka
čestné uznání za pokus o literární periodikum

6. předmluva a doslov

Z pohádky do pohádky  
Čteme, píšeme, kreslíme

ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem a Obecní knihovna | http://zs.pnl.cz
čestné uznání za spolupráci školy a knihovny

7. přitažlivá obálka

Almanach Ohlednutí
ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek | http://www.zstylova.cz

čestné uznání 
 za sborník mapující tvorbu žáků i absolventů školy

8. informace o autorech 
textů i obrázků

Z pohádky do pohádky 
Čteme, píšeme, kreslíme

ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem a Obecní knihovna | http://zs.pnl.cz
čestné uznání za spolupráci školy a knihovny
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Lemur – A. Sýkorová, Páv – L. Slavíková, Odpadky – Š. Husáková 8 
Slon indický – N. Melicharová  
Pýcha předchází pád – Š. Husáková 9   
Popletená pohádka – B. Valentová 10 
I nepřítel může pomoci – K. Loučková 11 
Malý rytíř – K. Loučková 13 
Kronika podsvětí – K. Loučková 15 
Ostrov vodopádů, Výlet – A. Melicharová 20 
Smutná příhoda, Loučení se školou – A. Melicharová 21 
Podzim - J. Sládková a K. Kurincová 22 
Kapky, Čekání – K. Loučková 23 
Flétna, Dálky – K. Loučková 24 
Co je to láska, O lásce, Obejmi mne – J. Sládková 25 
Dobré ráno, Stýská se mi, Chtěla bych, Láska – J. Sládková 26 
Kvalita – B. Valentová, Básnické variace na Českou kvalitu – K. Kurincová 27 
Značka Česká kvalita – J. Sládková, Česká kvalita – K. Kurincová 28 
Mír, láska a naděje – P. Kubíková 29  
Jeden za všechny, všichni za jednoho – P. Kubíková 30 
Přátelé – K. Kurincová, T. Hutrová 31 
Sázka – P. Kubíková  
Prostě zrzka, regulérní zrzka, a co má být? – J. Sládková 33 
Pod trny růže a květy lilie – K. Loučková 34 
Jsem jiný než ostatní – M. Rolniková 36 
Praha za 100 let – M. Štíchová 37 
Dopis za 10 let – S. Zlatohlávková      39 
Rožmitál – A. Melicharová      40 
 
Literární příspěvky jsou ilustrovány pracemi z výtvarné výchovy, informatiky a 
fotosoutěže Žijeme v přírodním parku Třemšín  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktorie Jordanová, Josef Hořejší, 8. B, z fotosoutěže Žijeme v přírodním parku Třemšín 
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Práce žáků vznikaly pod vedením vyučujících:

literární: 
Mgr. Radomíra Bláhová: J. Řezníček, K. Floriánová, T. Matějková, M. Mixa
Mgr. Eva Hocková: Š. Husáková, S. Zlatohlávková, T. Havlena
Mgr. Květa Jeníčková: T. Brettl, B. Stupková
Věra Halíková: P. Kubíková, J. Pazderník, J. Neubauer, M. Rajičová, M. Janoušková, T. Trčková, 

K. Zábranská, J. Zajíček, L. Voříšková
Mgr. Věra Sýkorová: M. Zvelebil, J. Blažek, M. Coufal, K. Loučková , V. Jordanová, K. Malá, E. Vaňková

výtvarné:
Mgr. Helena Placatková: T. Horychová, M. Linhová, P. Králová, A. Král, L. Voříšková
Mgr. Věra Pejsarová: M. Blažková
Věra Halíková (časopis Školáček): M. Rajičová, M. Janoušková (MJ), L. Voříšková (LV)

výtvarné na počítači (Malování ve Windows):
PaeDr. Jana Bacíková: L. Kůrková, A. Brňáková, K. Danielová, A. Kmoníčková, A. Studničková, R. Kolega
Mgr. Bohumila Zajíčková: J. Sýkorová, V. Sýkorová, M. Rolniková, V. Jeníčková, L. Petráňová, H. Gilík, 

L. Voříšková

Sborník vydala Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem k příležitosti 45. výročí 
otevření nových budov školy v roce 1964. 
Autoři sborníku: Věra Halíková, Bohumila Zajíčková
Obrázek na titulní straně: Helena Placatková
V Rožmitále pod Třemšínem 22. 5. 2009

Martina Janoušková 9. B - 2008/9 
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Futuristické básně
ZŠ a MŠ Strážek | http://www.mestysstrazek.cz
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Hasi�i – hrdinové
všedních dn�

Opava 2009

12. co nejvíce práce 
na sborníku 
udělali žáci, 

nikoliv dospělí

 15. 
Ahoj, jmenuju se Hanka. V Lidicích jsem měla kamarádku Veroniku. Obě 
jsme byly modrooké blondýny. Byly jsme ty nejlepší kamarádky na světě. 
Všechno jsme si svěřovaly, chodily jsme spolu ven. Obě jsme totiž bydlely 
v Lidicích, což byla výhoda, mohly jsme spolu trávit soustu času. Jedno-
ho dne nám ve škole naše třídní učitelka oznámila, že k nám přišel nový 
žák. Když se objevil ve dveřích, zatajil se mi dech a rozbušilo se mi srdce, 
moc se mi líbil, ale Verče bohužel taky. Tím začal konec našeho přátelství. 
Dělala na něj hned oči a já věděla, že to nedopadne dobře. Začaly jsme se 
hádat. Hádky a urážky byly na denním pořádku. Po čase jsem se od holek 
dozvěděla, že Verča s Lukášem chodí. Byl to pro mě šok. Chodily spolu 
potom rok. A pak se to stalo! Jednoho dne odpoledne, když jsem se vrátila 
ze školy, přišli nějací lidé. Měla jsem strach a oprávněně. Vzali tatínka 
a staršího bráchu a odvedli pryč. Mě a maminku vzali do školní tělocvičny. 
Tady jsem ji také naposledy viděla živou. Ani nevím, kam ji odvezli a asi to 
už nezjistím. V houfu, do kterého zařadili mě, jsem zahlédla Verču, ihned 
jsem nechala stranou vše, co nás rozdělovalo. Padly jsme si do náruče, ale 
to už nás brali vojáci a odváděli pryč. Bylo mi do breku. Po dvou dnech 
úporné zapocené cesty ve vlaku nás vyvedli ven a rozdělili, vlastně přidělili 
do německých rodin. Měla jsem štěstí, byli na mě v rodině hodní, ale když 
jsem k nim přišla, byla jsem už dost velká na to, abych na svůj původní 
domov zapomněla. Po válce mi bylo 20 let. Uměla jsem německy, ale roz-
hodla jsem se vrátit do rodných Čech. A, taky do Lidic, abych viděla, jak 
to tam vypadá. To, co jsem po příjezdu do Lidic uviděla, mi vyrazilo dech. 
Nic tu nebylo. Nic, vůbec nic. Jen prázdná planina, kde se dalo jen stěží 
odhadovat, že tam stála vesnice. Stála jsem tam jako omámená. Procházela 
jsem „ulicemi“, které jsem měla v paměti, byla jsem na místě, kde stával 
náš dům, došla jsem k tělocvičně a hřišti, kde jsem s Verčou hrávala košíko-
vou. Do očí se mi začaly drát slzy. 
Když se zase všechno vrátilo do normálu, našla jsem si bydlení a skvělou 
práci. Jednou jsem šla po ulici a najednou jsem se setkala pohledem s ženou 
a jako by mnou projel blesk. Verča! Poznala mě a naše setkání po letech 
bylo nečekané, ale obě jsme z něj měly radost. Vše špatné z dětských let 
bylo zapomenuto a zbylo jen přátelství. A já se ptám proč, proč museli moji 
rodiče zemřít. Válka se pro mě stala nepřítelem. Přítelem zas Veronika. 

Kateřina Zelenková 

Pohádky, které se vám dostávají do rukou pro-
střednictvím tohoto sborníčku, vymysleli žáci 5.B 
třídy v rámci projektu věnovaného pohádkám. Při 
výuce se žáci seznamovali s pohádkou jako literár-
ním žánrem, četli pohádky našich nejznámějších 
spisovatelů, besedovali o nich a vytvářeli ilustrace 
k pohádkám. Součástí projektu byla také exkur-
ze do České Skalice a do Ratibořic, tedy do míst, 
která jsou spjata s životem a dílem Boženy Něm-
cové, sběratelky a autorky mnoha našich národních 
pohádek.

Nechyběly ani návštěvy v naší knihovně. Zde 
si děti připomněly jméno H. Ch. Andersena 
a po zhlédnutí výstavy knih s pohádkami jiných 
národů zjistily, že pohádky si vyprávějí lidé po ce-
lém světě. Velká pohádková soutěž, která pro-
běhla také v knihovně, celý projekt o pohádkách 
uzavřela.

Přejeme pěkné zážitky při četbě pohádek na-
šich začínajících autorů.
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