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Naše škola
Dopravní soutěž
Valmez
Byli jsme ve Valašském Meziříčí na dopravní soutěži, byli tam žáci základní školy pro sluchově
postižené (Markéta Bláhová, Tereza Novotná, Tereza Bedlánová, Tadeáš Urban, Kuba Staněk,
Lukáš Melounek, Daniel Kubík, Dominik Jiroušek). Přijelo tam 14 škol. Byli jsme na hotelu Apolo,
přijeli jsme večer kolem šesté hodiny.
Šli jsme na pokoje a vybalili jsme si, pak jsme dostali bagetu k večeři, najedli jsme se, potom jsme
si zopakovali testy a později jsme šli spát. Ráno jsme vstávali v 6:30. Šli jsme na snídani do školy,
byl rohlík, marmeláda a jogurt. Pak jsme šli na dopravní hřiště, byla ještě pauza na oběd. Měli jsme
řízek a chleba s kyselou okurkou. Po obědě šla první starší kategorie na jízdu zručnosti a mladší
kategorie šla na dopravní hřiště, pak jsem šli všichni na orientaci map. Po dokončení jsme šli na
pokoje a tam jsme odpočívali a opakovali testy, pak jsme šli na večeři. Po ní jsme si dali procházku
na plovárnu. Tam jsme byli 2 hodiny a užívali jsme si, pak jsme čekali na odvoz-první odvezli
kluky a pak holky Byli jsme na pokojích a šli jsme spát.
Druhý den jsme vstali v 6:00 ráno, šli jsme na snídani.
Měli jsme párky s rohlíky, hořčicí a kečupem. První byli
testy. Šli jsme všichni dohromady, test jsme mohli psát 45
minut, postupně jsme dopsali a čekali na chodbě až všichni
dopíšou. A potom jsme měli první pomoc, všichni jsme
měli nula chyb. Po dokončení jsme měli hodinu a půl
pauzu a tak potom jsme šli na náměstí a tam jsme si každý
něco koupili. Pak jsme šli zpátky do školy. K obědu jsme měli guláš, potom jsme čekali už jen na
vyhlášení. Mladší kategorie se umístila na 3. místě a starší kategorie se umístila na 2. místě. Všichni
jsme byli nadšení a byli jsme rádi. Po vyhlášení jsme čekali před školou až nás odvezou na vlakové
nádraží, pak už nás čekala 6-7 hodinová cesta
domů. Přestupovali jsme na další vlak v Praze a to
jsme měli jen tak tak, museli jsme běžet na přestup.
Po dalších 2 hodinách ve vlaku jsme konečně
dorazili domů.
Dominik Jiroušek
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Namaluj si svého tygra
Třída IV.L
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Návštěva vědecké knihovny
Naše třída 3.L navštívila Jihočeskou vědeckou
knihovnu v Č. Budějovicích. Návštěva byla
vedena paní učitelkou Radkou. Šli jsme do
druhého patra do oddělení pro děti. V patře se
nacházelo spoustu odborné a naučné
literatury. Je tu čítárna a studovna. V knihově
je mnoho knih a časopisů. Také je zde možné
pracovat s pc, internetem a dalšími
možnostmi. Úkolem bylo hledat věci, které do
knihovny nepatří. Našli jsme boty, rukavice, kytku, lžíci a vázu. Návštěva byla moc pěkná
a všem dětem bych knihovnu doporučil.
Lukáš Melounek

Plzeň – Fotbal pro neslyšící
Radim za mnou přišel a podal mi nějaký papír, na kterém byl fotbal v Plzni pro neslyšící.
Bude tam padesát měst například : Praha, Praha Holečkova, Příbram , Plzeň ,Ostrava , Valašské
Meziříčí, Olomouc , České Budějovice , Tábor , Hradec Králové a tak dál . Konat se to bude
druhého desátý . Budu vstávat v pět nula nula , ráno půjdu na snídani, oblíknu se, vezmu si věci na
fotbal - ručník , boty do tělocvičny , mýdlo ,chrániče ,kapitánskou pásku a pak si půjdu obout boty a
půjdeme na nádraží vlakové .Bude tam čekat náš tým Inter ČB.
Doufám že bude sranda , chci vyhrát, ale to se nestane nikdy .Můj
sen je být v klubu SKS Slávia Praha , chci napodobit hráče
jménem Milan Škoda. Nejde mi o vítězství , jde o to abychom si
zahráli a aby byla sranda.
Psal: Patrik Bandy
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Výstavy - Leonardo
Interaktivní výstava pro malé i velké
25.9. jsme šli na výstavu s dětským domovem.
Výstava se koná v Solnici na Piaristickém náměstí
v Českých Budějovicích. Šli jsme po dřevěných
schodech na půdu, bylo tam velké horko přivítala
nás studentka, začala nám vyprávět o Leonardovi.
VÍTE KDO TO BYL? Byl to malíř, vynálezce, sochař,
architekt, hudebník a spisovatel.
(Lenka): Nejvíc se mi líbil dřevěný tank. Byl velký
a vevnitř byly polštáře. Dál tam bylo umělé lidské
tělo vnitřními orgány, které jsme vyndali a podle
nápovědy jsme je skládali zpátky, potom se mi
líbilo Mona Lisa, kterou jsme mohli podle dotykové
obrazovky vyměnit např.: vlasy, oči, šaty, pozadí
a barvy. Já jsem jí vyměnila za blondýnu potom
jsme si mohly namalovat obrázek a dát na
nástěnku.

(Eliška): Mě se líbilo všechno, tam jsem si to
mohla vyzkoušet, mohla jsem skládat lidské
tělo a malovat, byl tam i tank který byl ze
dřeva a vypadal jako pokojík. Bylo to moc
hezké a mohli jsme si postavit most
a chodit po něm. Paní říkala že to
udrží 100 kg.
(Ivona): Mě se nejvíc líbilo dřevěný tank
a také se mi líbil dřevěný most.
(Martin): Mě se hrozně líbilo dřevěný
tank a nauční strom.

Lenka Hrouzová a Ivona Jurášová
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Výstavy - Bludný pařez
Třída II. ZŠ (třída Hastíkové) se 4. října zúčastnila výstavy obrazů malované Stanislavem
Kahudou. Výstava byla v Rabenštejnské věži v ČB. Obrazy měli napsané vlastní básničky
a k tomu jsme řešili hádanky a rébusy. Byli ze začátku obtížné, ale pak jsme je dali
dohromady a vyšla nám tajenka.
Stanislav Kahuda tam byl s námi. Děla i výstavy v lese, hraje na kytaru a zpívá. Ilustoval
knihu chemie, učebnici hry na kytaru aj.
Dáváme vám ukázku granátového jablka pro představu.

Markéta Bláhová
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Alex Biscarner
Letošní rok máme ve škole novinku – Alexe, pana učitele z Ameriky ☺
Vy všichni od 3. do 10. třídy již jste se s ním setkali a troufám si říct – byli jste nadšení ☺
Alex je vtipný, jeho angličtina je srozumitelná, výuku vede zábavným způsobem, která vás
moc baví. Na jeho hodiny se těšíte, pořád se ptáte, kdy zase přijde. Takže mám pro vás
dobrou zprávu – Alex bude chodit pravidelně jednou za měsíc až do konce školního roku –
máte se na co těšit ☺
A aby vám to těšení a čekání rychleji utíkalo – přidávám pár fotek z minulých hodin ☺
Martina Vávřová
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Akce a výlety
Třída je na výletě
Byli jsme v Terčině údolí a jeli jsme tam autobusem.
Potom jsme přesedali na jiný autobus. Na zastávce
v údolí jsme byli ve 14 hodin. Šli jsme pěšky na penzion
a ten se jmenoval se Hamr. Za ním je hřiště a na hřišti
je trampolína a kolotoč. Odpoledne jsme šli lovit do vody
a večer jsme šli spát.
Lukáš Melounek
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Tipy na výlety
Vyhlídka Bába - za Hlubokou po stezce směr na Purkarec (až budete u řeky u můstku,
zaparkovat kolo nebo kolečkové brusle a jít nahoru po vyšlapané cestičce na skálu). Čeká
tam na vás krásný výhled, ale opatrně abyste nespadli!

Vrchol Kluk – taky podobný Bábě, ale o trochu dál. Nejlépe vlakem do Hradce na zastávku
(vedle hned hospůdka, kde se potom můžete odměnit obědem), půjdete pěšky do Slavče a
tam se vydáte směr na louku do lesa až na samý vrcholek. Opět krásný výhled. Stojí to za
to se tam vydat!

Dívčí kámen – krásná zřícenina hradu. Dojet se tam dá autem, vlakem i autobusem.
Nejlepší je vystoupit v Tříslově a jít pěšky (po lese). Vstupné je 60 Kč a plus dětská hra
hledání pokladu se skřítky za 10 Kč.
Můžete vzít na výlet své pejsky,
jsou vítány.
Markéta Bláhová
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Akce listopad 2017
Jihočeské muzeum -

30.11.v 8 hodin jednodenní výstava
a soutěž plastikového modelářství
Jihočeský kapr

Výstaviště -

Vzdělání a řemeslo - 7.- 9.11.2019
Gastrofest - 21.- 23.11.
Rybářský veletrh - 29.11.- 1.12.

Divadlo u Kapličky -

Čarodějnická nevěsta – 17. 11. 2019 v 15.00 hod.

Jihočeská knihovna - Jihočeský výlov – fotofestival – do 12.11.2019 Lidická ulice
Odpoledne pro chytré hlavičky – hry, kvízy a hlavolamy –
6.11.-14.11. všude v knihovně Suché Vrbné, Rožnov,
16:00 - 18:00 hod.

Náměstí - Slavnost ke 30letům od Sametové revoluce 17.1 1. od 17. hod.
Českobudějovický advent 2019 – adventní trhy – 22.11. – 6.1.2020
Rozsvícení vánočního stromu - 22.11.v 16.30hod.

Výlov rybníku Bezdrev (Hluboká nad Vltavou) – 26.10. - 1.11.2019

Julie Hrdá
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Novinky

Knižní novinky
Pro mladší (od 6 do 10 let)

Malý hrdina - Nicola Kinnear (o králíčkovi ze kterého se stane hrdina)
Angličtina hravé procvičování - Petr Nitsche (první ang. slovíčka)
Kocour v klobouku - Dr. Seuss (vyprávění o kocourovi v klobouku, který provádí
šílenosti)
Příběhy se šťastným koncem - Eva Brožová (mnoho knih o zvířátkách, které byli
zachráněné)

Pro starší (od 11 do 15 let)
Deník malého poseroutky - Jeff Kinney (každodenní zápisky ze života, už 13 dílů)
Všem klukům, které jsem milovala - Jenny Hanová (vyprávění o dívce, která je na
střední a má 2 sestry a tátu, už 3 díly)
P.S. Líbíš se mi - Kasie Westová (o dívce, která si na chemii dopisuje s neznámým
chlapcem a sdílejí ty nesoukromější věci)
Desatero pro kluky - Jana Martincová (příručka zajímavostí pro dospívající kluky
Markéta Bláhová
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Filmové novinky – Dominik Jiroušek
Filmy
Filmy od 6 do 12 let:
Angry Birds ve filmu 2- ve kinech CineStar Igy.
Velká ořísková loupež 1,2- najdete na YouTube.
Karcoolka-najdete také na YouTube.
Kozí Příběh-také najdete na YouTube.
Filmy od 12 do 18let:
Joker-najdete v CineStar IGY.
Stahni a zemřeš-najdete v CineStar IGY.
Zombielant 2, rána jistoty-najdete opet v CineStar IGY.
Terminátor, temný osud-najdete opět v CineStar IGY
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Komiksy
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Autor: Radim Holub

Autorka:
15

část 1

část 2
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Autor: Alex Bikár
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Autři: Patrik a Alex
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Zábava od

Vtipy
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Lenky H

.

Zábava

Křížovka
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Ostatní

Psi
Psi, jsou jich plno plemen například Husky,
Jezevčík, Mops, Čivava, atd.
Plánujete si pořídit pejska? Potřebujete misku,
vodítko, jídlo, hračky, pelíšek.

Někteří psi jsou více aktivní
a někteří psi jsou méně, můžete je
trénovat třeba sedni, lehni, dej pac,
čekej, přines. Psi štěkají, musíte se jim
věnovat. Jídlo pro pejsky-granule,
kost pro psi, piškoty.

Tereza Novotná
a Michaela Čižmárovámmmm
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Halloween recepty
Prsty čarodějnice
Suroviny
45 g másla
1/2 hrnku polohrubé mouky
2 lžičky hnědého cukru
1 lžička vanilkového aroma
2 lžíce mléka
1 lžička kakaa
12 ks půlek oloupaných mandlí
Marmeláda
čokoláda na dozdobení...

Postup přípravy receptu
1. Troubu předehřejte na 175 stupňů.
2. Všechny přísady dejte do mísy a promíchejte, až získáte hrudky.
3. Vysypte na vál a dlouhými pohyby od těla ven hněťte po trochách do spojení k
vláčnému těstu. Nechte vychladit 30 minut v lednici.
4. Vytvarujte 12 malých válečků, na dvou místech prohněťte prstem, na výstupcích
udělejte párátkem rýhy jako na kloubech prstů a na konec přilepte mandli. Pečte cca 15
minut.
5. Pro reálnější vzhled mandli po upečení sloupněte, místo pod ní namažte rybízovou
marmeládou a
mandli znovu
přilepte. Konce
prstů namočte také
do rybízové
marmelády. Nebo
můžete nehty
"nalakovat" tmavou
čokoládou.
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