
Milí čtenáři, 

jaro je tu a s ním i 6. číslo našeho časopisu. Přinášíme zprávy z třídních akcí, čtení o dění       

v naší škole, najdete zde i něco pro poučení a pobavení, fotky a výkresy žáků. 

Probouzející se příroda nás naléhavě volá, chodíme se učit a sportovat ven, kde to 

všechno voní a nádherně kvete. Přidali jsme se také k jarnímu úklidu naší obce. Sesbírali jsme 

pytle odpadků a naučili se, že uklízet nejen u sebe doma, ale i pečovat o své okolí, je normální 

a správné. Třeba si každý sběrač příště lépe rozmyslí, jestli odhodí odpadky na zem či do 

koše. Protože čistota a pořádek kolem nás není samozřejmost, ale stav, o který se musíme 

všichni snažit a vážit si jej. 

Krásné jaro vám všem přeje redakce IV. B.      Duben 2016 

 



Poslední sníh aneb plastiky zvířat 

Osmého března začalo v Bílovicích nečekaně sněžit,  a tak jsme s třídou 5. B využili 

příležitost a šli na školní dvůr tvořit plastiky ze sněhu. Šlo o skupinovou práci, u které jsme se 

dobře bavili a na to, že nám sníh doslova tál pod rukama, vznikla, dle mého, působivá díla. 

Ostatně posuďte sami.  

Mgr. Monika Lacová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenze filmu a knihy Mimoni 

Film Mimoni spočívá v tom, že stovky osamělých mimoňů si hledají nového pána 

(padoucha), kterému by mohli sloužit. Ale mají velikanananskou smůlu. Putují už celé týdny 

a najednou objeví sídlo a usadí se. Po nějaké době se začnou velice nudit. Proto pověří 

Kevina, Stuarta a Boba, aby se vydali hledat nového pána. Objeví město New York, kde 

potkají boží rodinu, která je propašuje do studia padouchů, a pak se stanou zaměstnanci 

největšího padoucha. 

A jak to dopadne, se můžete dozvědět sami. Velmi 

vtipné a hezké počteníčko přeje  

Lea Kettmannová a Petra Kutějová 



 

      

aneb akční tvorba v hodinách  VV na 2. stupni 

 

 

Kdo by si byl pomyslel, že by se na naší škole mohli přemnožit pavouci! Jejich sítě 

byly doslova v každém rohu. Ale co hůř, uvízli v nich dokonce i někteří žáci z devátých tříd! 

Jejich trápení však netrvalo dlouho a nebezpečí bylo zažehnáno. 

 To však jen do doby, kdy se na nás přihnala další pohroma. Tentokrát šlo o invazi 

mumií. Jejich početná delegace ze záhrobí nás navštívila zcela znenadání a zanechala u nás 

obrovskou spoušť v podobě hromady potrhaných obinadel. Situace vypadala zle, když se 

nakonec ukázalo, že šlo o mírumilovné mumifikované žáky šestých 

tříd. 

 Invaze pavouků i mumií byla tedy 

odvrácena a na naší škole opět vládne 

klid a mír. Kdo však ví, na jak dlouho… 

 

Mgr. Monika Lacová 

 

PAVOUČÍ DOUPATA – IX. 

TŘÍDA  

 

 

MUMIE – VI. B    

 

 

 

 

 

 



18. 3. - 22. 3. 2016, 1. st., mobilní planetárium 

V předvelikonočním týdnu přijelo do Bílovic nad Svitavou mobilní planetárium. Všechny 

třídy 1. stupně se postupně prostřídaly ve stanu, který byl nafouknutý v tělocvičně. Promítaly 

se v něm různé pořady, které si zvolily paní učitelky podle probíraného učiva. Na filmy jsme 

se dívali vleže, což se nám jinak ve škole moc nestává!  

Byly to filmy o vesmíru, o planetách a hvězdách, o vodě na naší planetě, na závěr byly vždy 

hádanky o probraném tématu. Děti soutěžily a za odměnu pak shlédly ještě bonusové obrázky, 

což byly zajímavosti z vesmíru. 

Program se všem moc líbil, bylo to takové nevšední zábavné a poučné kino. Děkujeme paní 

učitelce Glosové, která nám planetárium do školy pozvala a panu Šáškovi, který dětem 

poutavě vyprávěl. 

Zapsaly J. Jelínková a M. Krupárová  

Mobilní Planetárium 

V úterý 22. 3. jsme byli v tělocvičně na 

Mobilním planetáriu. Hlavní program byl voda. 

Pouštěli nám o koloběhu vody v přírodě. Také 

nám dávali hádanky o vodě a o vesmíru. Potom 

nám promítali planety, měsíce a hvězdy a měli 

jsme říkat, jak se jmenují.  

Moc se mi to líbilo, byl to moc zajímavý program.  

Lukáš Holek, IV. B  

Mobilní Planetárium 

Do školy přijelo pojízdné planetárium. Je to něco jako skákací hrad. Vlezli jsme tam a 

lehli jsme si. V té bublině nahoře toho planetária se nám promítaly různé obrázky. Pak nám 

pustil krásný příběh o naší Zemi. Jak skončil příběh, tak jsme se vypravili do vesmíru, kde 

byly planety, a my jsme si říkali, co je jaká planeta. 

Moc se mi to líbilo, protože jsem se dozvěděla mnoho 

nových věcí! 

Gina Di Virgilio, IV. B 

 

 

 

 



22. 3. 2016, IV. B, návštěva bílovické knihovny 

V úterý jsme šli opět do místní knihovny, naposledy do staré budovy. Paní Nedopilová nás 

pozvala na program Velikonoce, který se jako vždy velmi vydařil. 

Nejdříve si děti spolu s paní knihovnicí povídaly o symbolech a barvách v názvech dnů, pak 

následovaly kolednické básničky a pohádka, nakonec se kluci učili plést pomlázky a děvčata 

zdobila velikonoční přáníčka. 

Hodina utekla jako voda a nám se z útulné knihovny ani nechtělo. 

Těšíme se na další setkání v nové budově na návsi! 

Mgr. M. Krupárová 

 

 

 

 

 

 

Návštěva knihovny 

Druhou hodinu se naše paní 

učitelka rozhodla, že nám udělá radost. ŠLA S NÁMI DO KNIHOVNY.  

Paní knihovnice nás svým programem moc krásně naladila na jaro. Povídali jsme si o 

Velikonocích, zpívali jsme, hádali hádanky, zúčastnili se soutěže a nakonec to bylo 

nejzábavnější. Děvčata dělala velikonoční přání a chlapci pomlázku.  

 

BYLO TO SUPR ČUPR! 

 

Veronika Valíčková, IV. B 

 



 

 

Výtvarné práce žáků 2. C 

pod vedením 

Mgr. D. Dostalíkové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa o Velikonocích 

KOLIK DÍVEK ŠLO NA MRSKUT?        KOLIK CHLAPCŮ BARVILO 

VAJÍČKA? 

 

4.A – 0                                                            4.A – 4 

4.B – 5                                                            4.B – 2 

4.C – 0                                                            4.C – 5 

 

CELKEM: 5                                                 CELKEM: 11 

 

KOLIK DÍVEK ŠLO NA MRSKUT?       KOLK CHLAPCŮ BARVILO 

VAJÍČKA? 

 

3.A – 5                                                            3.A – 7               

3.B – 6                                                            3.B – 7 

3.C – 6                                                            3.C – 1 

 

CELKEM: 17                                               CELKEM: 15 
Autoři: Petr Bunža, David Jordánek, Lea Kettmannová, Simona Fialová, IV. B 



Recenze - Čtyřlístek  

Autor a ilustrátor je Jaroslav Němeček (narozen v roce 1944). Komiks vypráví o 

životě čtyř kamarádů, kteří zažívají různá dobrodružství, jejichž konec je vždy šťastný. Tráví 

veškerý čas spolu. Na výletech zažívají vždy nějaké neplánované dobrodružství a zapojí se do 

pátrání. Bydlí v domečku v obci Třeskoprsky. Vystupují zde čtyři zvířátka, a to kocour 

Myšpulín – vynálezce, prasátko Bobík – jedlík a silák, fenka Fifinka – kuchařka a zajíc Pinďa 

– strašpytel.     

Čtyřlístek je jeden z nejznámějších a 

nejdéle vycházejících komiksů v česku. Komiks vychází už od roku 

1969. Autor a ilustrátor prvního díla byl Jaroslav Němeček. Od roku 

2009 je autorů více, střídají se po epizodě. První číslo časopisu 

vyšlo 15. května 1969. V roce 2013 byl Čtyřlístek zfilmován – vznikl 

film Ve službách krále, na kterém jsme byli v kině. V roce 2014 byl 

komiks mezi dětmi nejoblíbenější. I mně se moc líbí. 

Lucie Hrňová, IV. B  
 

Recenze knihy Tajemství staré bambitky 

Byl jeden Král Vilém a královna Olivie. Měli syna a ten se jmenoval Jakub I. 

Loupežník Karaba měl se svoji manželkou dětátko, to byla holčička a ta se jmenovala Anička. 

Když děti vyrostly, Anička se stala loupežnicí Karaba a s princem Jakubem I., který se stal 

králem, se vzali a žili šťastně až do smrti. 

Film je kratší, všechno se do něj nevešlo. Knížka se mi líbila více, protože tam byly 

fotky z filmu a texty písní, mohla jsem si vše v klidu prohlédnout a kniha byla zajímavější. 

 

Lucka Hrňová, IV. B 
 

 

 

EDICE Deník malého poseroutky 

Tato edice je velmi známá a oblíbená. 

Autorem knih je Jeff Kinney. První díl vyšel ve 

Spojených státech roku 2007. 

Hlavní hrdina se jmenuje Gregory 

Heffley, který si píše deník – sem si zapisuje 

své zážitky. Gregův nejlepší kamarád je 

Rowley Jefferson, se kterým prožívá nejvíce 

dobrodružství. Všechny knížky z této edice 

mají okolo 200 stran a moc hezky se čtou. 

Doporučuji je dětem, které mají rády 

legraci. 

David Hrozek, IV. B 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_N%C4%9Bme%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komiks
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_N%C4%9Bme%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._kv%C4%9Btna
https://cs.wikipedia.org/wiki/1969


 

Hvězdy nám nepřály 

Tento film je spíše pro větší děti, ale přesto se mi líbil. Je to film o dívce jménem 

Hazel, která od svých pěti let trpí rakovinou plic. Hazel se jednoho dne zamilovala do 

Augusta. Byl to pohledný chlapík, který měl ovšem také rakovinu a byl bez nohy. Hazelin 

oblíbený spisovatel byl Peter Van Houten. Odjakživa měla sen, že se s ním chtěla setkat. 

Když se jí naskytla příležitost, tak byla ne úplně mile překvapena.  

Potom se ale stala ještě horší věc. August byl vážně nemocný. Kdo z nich zemřel a 

kdo přežil? To už vám neprozradím.  

Před tímto filmem ale byla ještě kniha. Abych pravdu řekla, tak se mi obojí líbilo tak 

nastejno, ale možná se mi o trochu víc líbil ten film. Filmu i knize dávám 5 hvězdiček. 

Veronika Valíčková, IV. B 

 

 

Práce žáků 2. A  

pod vedením Mgr. I. Eberhardové 

 



První ročník výtvarné soutěže pro 5. ročníky ke Světovému dni vody 

V úterý 22. března 2016, přesně v den, kdy si každoročně připomínáme Světový den 

vody, byli vyhlášeni vítězové prvního ročníku výtvarné soutěže pro páté ročníky konané u 

jeho příležitosti. 

Žáci pátých ročníků v hodinách výtvarné výchovy celý měsíc pracovali na tématech 

inspirovaných touto životadárnou tekutinou a zkoumali ji z mnoha různých úhlů. Uvědomili si 

například, že voda není jen prospěšný pomocník, ale může být i nebezpečný živel, zamysleli 

se nad hrozbou ztráty pestrosti podmořského světa, vyzkoušeli si různé výtvarné postupy a 

techniky.  

Krásných prací vzniklo tolik, že 

rozhodnout o vítězi bylo takřka 

nadlidským výkonem. Na pomoc mi proto 

přišly další dvě porotkyně - paní učitelka 

Krešlová a paní učitelka Spoustová. 

Každý vítěz obdržel věcné ceny ve formě 

výtvarných pomůcek a krásný diplom 

vytvořený panem učitelem Kováčem. 

Všem kolegům tímto velice děkuji za 

spolupráci. A kdo tedy zvítězil? 

 

Kategorie jednotlivců 

1. místo Valerie Šenková 

2. místo Aneta Smejkalová 

3. místo Anna Hustáková 

 

Kategorie skupin: 

1. místo Adéla Hegerová, Beata Břinková, 

Barbora Alexová      

2. místo Pavlína Hanáková a Karolína 

Hladká                            

3. místo Adéla Hegerová a Denisa 

Hanušová      

                        

Všem vítězům blahopřeji a již se těším na 

2. ročník! 

Mgr. Monika Lacová  

Vtipy 

Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!" 

"Jo, a jak?" 

"Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem." 

"Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!" 

______________________________________ 



Tři čeští kluci ve Vídni se jdou ubytovat do hotelu. 

Žena na recepci na ně mluví německy. 

Dva z nich nerozumí, jen Pepíček začne říkat: "Ja.. ja.. ja..ja.." zatímco recepční hovoří. 

Když domluví, ptají se ho ostatní, co říkala. 

"Ja.. ja.. já neumím německy." 

___________________________________________________________________________ 

Syn arabského naftového šejka se rozhodl studovat v České republice, konkrétně v Brně. 

Po měsíci píše domů: "Brno je krásný, lidé jsou tu příjemní a vůbec moc se mi tady líbí. Jen 

se občas trošku stydím, když přijedu do školy svým pozlaceným mercedesem, zaparkuji u 

školy a potkám některého ze svých profesorů, jak vystupuje ze šaliny... tak je to docela 

trapné." 

Za pár dní mu přijde šek na milion dolarů a krátká zpráva od rodičů: "Nedělej nám ostudu a 

kup si také tu šalinu!" 

___________________________________________________________________________ 

Ptá se otec na třídní schůzce: "Je to pravda, že náš syn mívá originální nápady?" 

Ano," přisvědčuje učitel, "zejména v pravopise!"  

___________________________________________________________________________ 

Přijde hluchý pacient k lékaři: "Pane doktore, potřebuju potvrzení o tom, že jsem hluchý.“ 

Doktor: "Dobře, počkejte, než najdu ve skladu potřebný formulář. Zatím Vám tady pustím 

rádio, ať se nenudíte." 
__________________________________________________________________________________ 

Podle internetu napsal Jiří Toman, IV. B 

 

Zajímá mě podmořský život, dozvídám se o něm na internetu a v knížkách, zabývám 

se jím již asi 5 let. Přečtěte si o zajímavé 

rybě: 

Ďas mořský    

Ďas mořský žije ve velkých hloubkách u 

mořského dna. Je to dravá ryba a rychlý 

lovec. Její kořistí jsou nejčastěji malé rybky, 

požírá ale i korýše (kraby, raky) a hlavonožce 

(chobotnice, sépie). Někteří jedinci mohou 

vážit i 60 kg. Mořský ďas má na hlavě 

pozoruhodné ústrojí, jakýsi prut se zářící návnadou na jeho konci. Pomocí tohoto ústrojí láká 

svou kořist. V temných hlubinách rozsvítí světlo a plave s široce otevřenou tlamou. Když se 

mu podaří přiblížit k rybě, rychle ji vdechne do obří tlamy a dlouhými zuby zabrání úniku. 

Podle internetu napsal Lukáš Holek, IV. B 



Přednáška péče o zuby 

 

Povídali jsme si, jak si máme pořádně vyčistit zuby a starat se o ně. Potom jsme si 

proplachovali pusu speciální vodičkou, která nám ukázala zubní plak.  

Moc se mi to líbilo! Bylo to poučné.  

 

Anna Gibalová, IV. B     

 

Zuby 

V úterý 22. 3. k nám přijeli pán a paní, 

kteří nám vyprávěli, jak si čistit zuby a jak držet 

kartáček.  

Potom jsme si vyčistili zuby, a kdo chtěl, 

tak si mohl dát nakapat do pusy takovou fialovou 

vodičku, která zabarvila zubní plak, pak měl 

fialový zuby. 

Moc se mi to nelíbilo, nemám takové akce ráda. 

 

Anna Darmovzalová, IV. B 

 

Přednáška o zubech 

Dneska u nás byli dva studenti zubního 

lékařství, kteří nám povídali o zubech a dásních a 

jak si máme čistit zuby. Potom nám dávali otázky 

o čištění zubů. Bylo to moc zajímavé.  

Matěj Orosi, IV. B 

 

Vtipy 

Novomanžel se ptá své ženy: ”Proč už půl hodiny držíš tu slepici za krk?” 

“Vařím” 

“A takhle?” 

“No, vždyť tady se píše: Slepici půl hodiny mírně dusíme.” 

………………………………………………………………………………………. 

Stojí blondýnka na břehu řeky. Zastaví u ní kamion a řidič se ptá: “Slečno, prosím Vás, kde se 

to tu dá přebrodit?” 

Blondýnka se na něj podívá a říká: “No, hned tady, jak stojíme.” 

Kamion vjede do řeky a celý zmizí. Blondýnka kroutí hlavou a říká si pro sebe: “To je 

zajímavé, před chvilkou tudy šly kačenky?!” 

………………………………………………………………………………………. 

Přijde Pepíček do ztrát a nálezů: ”Prosím Vás, mohl bych u Vás ztratit housle”? 

………………………………………………………………………………………. 

Při hodině zeměpisu: “Kde leží Kuba, Pepíčku?” 

V posteli a má hrozný kašel. 

………………………………………………………………………………………. 



Říká maminka: “Pepíčku, co děláš?” 

Pepíček odpoví: ”Ale jen zatloukám hřebík.” 

“Tak ať se nebouchneš do prstu.” 

“Šílíš?!!! Nejsem blbej, drží mi ho Alenka.” 

………………………………………………………………………………………. 

“Pepíčku, proč jsi tatínkovi nakreslil zelené vlasy?” 

“Protože nemám plešatou pastelku.” 

………………………………………………………………………………………. 

Říká brunetka blondýnce: “To bylo včera hrozné, když vypadl proud. Já strávila dvě hodiny 

ve výtahu.” 

A blondýnka na to: “To nic není, já strávila včera při výpadku proudu pět hodin na jezdicích 

schodech.” 

 

Podle internetu Anna Darmovzalová, IV. B 

 

Karlovarský skřivánek 2006 – celostátní kolo 

Ve dnech 21. – 23. 3. 2016 se konalo 

v Karlových Varech celostátní kolo pěvecké soutěže 

v sólovém zpěvu. 

Z naší školy se této soutěže zúčastnila dvě 

děvčata Eva Fruhwirtová  ze třídy 4. A a Barbora 

Lošťáková ze třídy 6. B.  

Tato děvčata zvítězila v krajském kole, které 

se konalo v ZŠ Kamínky v Brně. 

Celostátního kola se zúčastnilo celkem 160 dětí, 

které soutěžily v pěti kategoriích. Pěvecké výkony 

hodnotila odborná porota složená z učitelů 

konzervatoří v České republice. Členem poroty byl i 

vítěz soutěže Superstar 2006 Zbyněk Drda, který na 

závěr soutěže všem zazpíval píseň Imagine od skupiny Beatles. 

Naše děvčata na medailová umístění nedosáhla, ale účast v celostátním kole této 

soutěže byla pro obě zpěvačky odměnou za dosavadní pěveckou činnost. Soutěž byla velmi 

náročná i po psychické stránce. Pobyt v Karlových Varech byl velmi příjemný a děvčata si 

odnáší spoustu zážitků. Celá tato soutěž je motivuje 

k jejich další pěvecké dráze.  

 

 

 

 

 

Mgr. Bohuslava 

Hamáková 

  



Noc s Andersenem 31. 3. - 1. 4. 2016 

Březen je měsícem knihy a vyvrcholením celého měsíčního slavení svátku knih je 

Andersenova noc. Šestnáctý ročník společné pohádkové Noci s Andersenem proběhl v 1633 

řádně registrovaných čtecích místech Evropy i zámoří - v Austrálii, na Slovensku, ve 

Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, v českých krajanských spolcích na Ukrajině, v Srbsku i 

Bulharsku, pořádaly ji České školy bez hranic na celém světě, v Českém kroužku v Kodani a 

také na velvyslanectví v izraelském Tel-Avivu i saúdskoarabském Rijádu. Mezi 

registrovanými nechyběly Keňa, Nový Zéland, USA i Kanada. A zúčastnilo se 95 824 dětí a 

dospělých! 

No a tak jsme se letos opět zapojili i my z bílovické ZŠ. Myslím, že to opravdu stálo 

za to! Vstupní brána do naší pohádkové školy byla otevřena ve čtvrtek 31. 3. 2016 v 17,30 

hod. 

Letošní „Andersenka“ v bílovické škole byla věnována Karlu IV. - všem jeho strážím, 

rytířům, krásným paním, fraucimoru, kejklířům… Nejdříve jsme si všichni společně zazpívali 

písničku pana Andersena, pak následovaly dílničky v jednotlivých ročnících, putovalo se do 

lesa pro poklad, hrály se hry, řešily se kvízy, stavěly se hrady, promítalo se o Karlu IV. - 

prostě bylo toho hooodně a bylo to moooc fajn. 

A pak jsme se rychle zabydleli v našich „hradech či podhradí“. Mezitím se jedlo, pilo, 

hodovalo… 

Děkuji všem učitelům 1. - 4. tříd za nasazení, chuť a odvahu do toho jít, asistentům 

pedagogů za jejich pomoc, panu Nivnickému za táborák, 201 žákům naší školy, kteří se noci 

zúčastnili, za fajn atmosféru, vedení školy za umožnění této akce a především Karlu IV. za to, 

že se před 700 lety narodil. Velké poděkování patří také naší školní kuchyni za báječnou 

snídani! Příští rok se opět těším AHOOOJ!!! 

Noc byla krátká ale krásná! Andersen by se, myslím, opět divil!  

Mgr. Kateřina Kočvárková 

Výtvarné práce žáků 1. B a 1. C pod vedením Mgr. J. Konečné a Mgr. P. Glosové 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrady z cukru stavěly děti ze 2. B pod vedením Mgr. K. Kočvárkové  

 

Andersenova noc, IV. třídy 

 

Letošní Andersenova noc byla na téma Karel IV. Žáci 4. ročníků měli za úkol 

zpracovat o Karlu IV. prezentaci na základě informací z encyklopedií, videí a Wikipedie. 

 

Další aktivity souvisely s procvičovaným učivem – vyjmenovaná slova si děti 

prověřily v soutěži Kufr, znalosti z matematiky, českého jazyka, přírodovědy a vlastivědy pak 

v soutěži Zeptej se koně. Jde o soutěž, kde se uplatní jak mozek, tak i fyzická zdatnost. 

Všechny děti soutěžily málem do roztrhání těla a užily si spoustu zábavy. 

 

Nakonec se všichni uvelebili ve svých spacácích a usínali u filmu Noc na Karlštejně. 

Chválíme všechny žáky za kázeň a nasazení. 

 

Mgr. M. Krupárová 

 

 

 

Práce žáků 

IV. tříd 

 

 



Ve vlastivědě jsme se ve IV. ročníku učili o starých pověstech českých a o příchodu  

Konstantina a Metoděje na Moravu. 

O Krokovi a jeho 3 dcerách  Kněžna Libuše  O Horymírovi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstantin a Metoděj přišli šířit do našich zemí křesťanství. 

Výtvarné práce žáků IV. B pod vedením Mgr. M. Krupárové 

 

 

Můžete si zkusit luštit i hlaholici.  

Podle učebnic sestavili Lucie Křivonožková a Bedřich Prokeš, oba žáci IV. B 



Vítání jara 

V sobotu 2. 4. 2016 se 

děti z folklorního souboru 

Bystrouška zúčastnily Vítání 

jara. 

Během této tradiční akce 

na palouku U Luže, vzdáleného 

2 km směrem na Útěchov, se 

představili zpěváci ze sboru 

Sokola Židenice, trubači ŠLP 

Křtiny a naše děti z Bystroušky. 

Děti předvedly taneční číslo 

„Ševci“ a pásmo „Upalování 

Moreny“. 

Letos bylo při Vítání 

jara opravdu jarní počasí, a tak 

jsme strávili společně s rodiči pěkné slunečné dopoledne. 

Diváků bylo 

opravdu hodně. Přibližně 

300 turistů, kteří vyšli 

ráno z Útěchova, se při 

cestě lesem do Bílovic na 

vlak zúčastnili této pěkné 

jarní slavnosti. 

 

Mgr. Bohuslava 

Hamáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vědomostní kvíz pro chytré hlavy 

 

1. Na hranici Moravy a Slezska leží nejvyšší hora Moravy. Jak se jmenuje? 

a) Děd  b) Říp  c) Praděd 

 

2. Kde leží Srí Lanka? 

a) v Asii  b) v Evropě  c) v Africe  

 

3. V jakém slohu byl postaven hrad Karlštejn? 

a) v barokním  b) v románském c) v gotickém 

  

4. Jaké je hlavní město Peru? 

a) Bratislava b) New York c) Lima 



 

5. Jaké zvíře (pocházející z Austrálie) má ve znaku fotbalový tým Bohemians Praha? 

a) pštrosa b) koalu c) klokana 

 

6. V jakém státě leží město Oslo? 

a) Švédsko b) Norsko c) Finsko 

 

7. Jak se jmenoval český panovník, který nechal zavraždit svého bratra Václava? 

a) kníže Boleslav I. Ukrutný b) kníže Boleslav II. Pobožný c) kníže Boleslav III. Ryšavý 

 

8. V jakém městě je nejvyšší mrakodrap světa? 

a) New York b) Dubaj c) Praha 

 

9. Co je to atmosféra? 

a) plynný (vzduchový) obal Země b) technologie těžby vápence c) pevná vrstva hornin a 

nerostů v zemském plášti 

 

10. Kde leží město Sydney? 

a) na Novém Zélandu b) v Malajsii c) v Austrálii 

 

Podle hry Moje 1. Česko vytvořili - Bedřich Prokeš a David Hrozek, IV. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víla Geometrie – práce žáků I. B pod vedením Mgr. Jany Konečné 

 



 

ROZHOVOR S ????????????? 

Odkud pocházíte a kde žijete?  

Pocházím z Bílovic, ale krátkou dobu jsem zde nebydlela. Vrátila jsem se domů a už nějaký 

čas na této škole učím. 

Máte radši Brno nebo Bílovice? 

Mám ráda Bílovice, protože je zde krásné okolí. 

Jak dlouho a co učíte na naší škole a líbí se Vám tu? 

Učím zde již dlouho, stále na 1. stupni. Prostředí naší školy se mi líbí. 

Jaké jsou Vaše koníčky a záliby? 

Moje koníčky jsou zaměřeny spíše sportovně a umělecky. Ráda jezdím na kole. 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Ne. 

Na co se těšíte? 

Vždy se těším na letní prázdniny stejně jako všechny děti. 

Co byste popřála bílovické škole? 

Popřála bych naší škole hodné žáky, se kterými se rádi uvidíme, i když školu už opustí. 

Děkujeme za rozhovor. 

Poznali jste, kdo odpovídal na naše otázky? Svůj tip si můžete ověřit na konci časopisu. 

 

 

  

 
 

 

 

Výtvarné práce 

žáků I. C pod 

vedením  

Mgr. P. Glosové 



ROZHOVOR S ????????????? 

Odkud pocházíte a kde žijete? 

Narodila jsem se v malé vesničce kousek od Znojma. Nyní už dlouhou dobu bydlím v Brně. 

Máte radši Brno nebo Bílovice? 

Nemám vyhrazené místo, kde se mi líbí více. Brno mám ráda, protože tu mám svoji rodinu a 

Bílovice díky práci. 

Jak dlouho a co učíte na naší škole a líbí se Vám tu? 

Ve škole se mi velmi líbí, jsem zde druhým rokem.  Jsem na prvním stupni a pomáhám dětem 

s jejich učením a paní učitelkám ve třídě. 

Jaké jsou Vaše koníčky a záliby? 

Mým koníčkem je celý můj život hudba. Hraji na několik hudebních nástrojů v orchestru a 

v cimbálové muzice.  Také mám ráda procházky lesem. 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Bohužel nemám. 

Na co se těšíte? 

Těším se na léto, a to až bude konečně pěkné počasí a teplo. 

Co byste popřál bílovické škole? 

Ať je taková přátelská, jaká je, i nadále. 

Děkujeme za rozhovor. 

Poznali jste, kdo odpovídal na naše otázky? Svůj tip si můžete ověřit na konci časopisu. 

 

 

 
Sluníčka s duhou vyráběli  

žáci IV. B  

pod vedením Mgr. M. Krupárové 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vědomostní kvíz pro chytré hlavy – řešení 

 

1. C, 2. A, 3. C, 4. C, 5. C, 6. B, 7. A, 8. B, 9. A, 10 C. 

 

 

Rozhovor s ??? - řešení 

Sportovně, ale hlavně umělecky zaměřená, je paní učitelka Bohunka Hamáková, která na naší 

škole už léta vede Bystroušku, dětský folklórní soubor. 

Druhým rokem pracuje na naší škole paní asistentka Lenka Nehybová, kterou můžete potkat 

ve školním klubu a na akcích Lišky, volnočasovému sdružení. Určitě ji poznáte i podle jejího 

věrného průvodce- violoncella. 

 

 

 

 

 

 

Časopis Liščím drápem 

je autorským počinem žáků ZŠ Bílovice nad Svitavou. 

Redakce: Žáci IV. B pod vedením třídní učitelky Mgr. Martiny Krupárové 

Kontakt: mkruparova@seznam.cz 

Fotografie jsou vlastní, rodiče souhlasí s jejich zveřejněním. 

 


