
Naši milí čtenáři,  

letošní školní rok se chýlí ke konci a my jsme tu opět s ohlédnutím za školami 

v přírodě 1. až 4. tříd. Také pro Vás máme zprávy z posledních školních akcí, třeba o návštěvě 

armádního generála pan Bočka v naší škole, o soutěži časopisů, přispělo nám také několik 

učitelů a žáků z jiných tříd, nechybí ani hádání – utajené rozhovory s ??? – opět jeden 

vyučující z 1. a jeden z 2. stupně naší školy. 

Všem vám přejeme hodně radosti z vysvědčení, sluníčkové, voňavé a dobrodružné 

prázdniny a plno nezapomenutelných zážitků a kamarádů. 

 

Vaše redakce IV. B         červen 2016 



JSME PRVNÍ !!! 
 

Kde a v čem? Letos poprvé jsme se s Liščím drápem (spíše ze zvědavosti a pro získání 

nových zkušeností) zúčastnili krajského kola soutěže školních časopisů. 

Soutěž pořádá již 10. rokem Asociace středoškolských klubů České republiky z Brna. 

V zimě jsme do soutěže zaslali tři čísla našeho časopisu a čekali. Když už jsme na soutěž 

skoro zapomněli, přišla nám pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků tří krajů - 

Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského. Zúčastnit se chtěli samozřejmě všichni, ale 

z organizačních důvodů mohla jet pouze jedna vyučující a šest žáků - redaktorů. Takže se 

losovalo.  

Na samotném vyhlašování 

jsme si prohlédli naše konkurenty a 

byli jsme překvapeni, jak pěkné 

časopisy jednotlivé redakce na 

školách vydávají. 

Pak přišlo naše nečekané 

vítězství a obrovská radost, 

gratulace, odměny a už jsme 

vyrazili objednanou retro tramvají 

z roku 1968 na vyjížďku do 

Medlánek. Tady nás provedli 

vozovnou, ukázali nám spoustu 

zajímavostí a jeli jsme zpět. 

U nádraží si děti nakoupily oblíbené dobrůtky v oříškárně a vydali jsme se domů slavit 

postup do celostátního kola se zbytkem redakce . 

 

Za redakci Liščího drápu Mgr. Martina Krupárová 

 

Vyhlášení soutěže časopisů 

V úterý 31. 5. jsem s paní 

učitelkou, Áňou, Nikou, Luckou, Ginou, 

Petrou a Andy jel do Brna na vyhlášení 

soutěže o nejlepší školní časopis.  

Přijeli jsme do paláce Morava, kde 

jsme si pročetli časopisy našich 

konkurentů. Velmi se mně líbily.  

Poté bylo vyhlášení ze tří krajů a 

různých kategorií, v naší kategorii jsme 

byli PRVNÍ .  

Pak jsme se projeli retro tramvají 

T3 do vozovny v Medlánkách, tam jsme 

měli exkurzi, poučili jsme se a bavilo nás 

to. Dojeli jsme jinou retro tramvají k nádraží, kde jsme se projeli výtahem typu pater noster, 

nakoupili jsme nezbytné oříšky na cestu a jeli domů.  

Vojtěch Lata, IV. B  



ROZHOVOR V TRAMVAJI 

s Pavlem Zdráhalem ze Středoškolské asociace školních časopisů 

Anna Gibalová: „Kolik let již tato soutěž probíhá?“ P. Z.: „Deset let.“ 

Anna Darmovzalová: „Kdo tuto soutěž založil?“ P. Z.: „Petr Kantor.“ 

Lucie Hrňová: „Kolik lidí je v porotě?“ P. Z.: „Z každého kraje jeden, tedy tři.“ 

Vojtěch Lata: „Kolik časopisů z ČR se soutěže účastnilo?“ P. Z.: „Asi sto časopisů.“   

Veronika Valíčková: „Je pořádání soutěže vaše práce nebo koníček?“ P. Z.: „Je to moje 

práce.“ 

Petra Kutějová: „Jak se změnila úroveň časopisů?“ P. Z.: „Lepší se, protože dříve se texty 

spíše opisovaly z internetu, ale jinak jsou časopisy pořád stejně pěkné.“ 

Redakce Liščího 

drápu Vám děkuje za 

rozhovor. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Koncert smyčcového tria Vivatrio 

27. 5. 2016 jsme měli koncert, ve kterém hrála 

Irena Hůrková a Lenka Šicnerová na housle, Pavlína 

Jelínková na violoncello. 

Na začátku jsme hádali různé melodie, a když jsme 

uhodli, dostali jsme bonbón. 

Během koncertu jsme si posílali papír, na který jsme 

měli udělat čárku u písničky, kterou chceme na konci 

zahrát. Moc se mi to líbilo!!! 

Simona Fialová, IV. B 

 



Dopravní výchova  

 

25. 5. 2016 jsme měli dopravní výchovu, na kterou jsme si měli vzít kolo. Jezdili jsme 

na hřišti u sokolovny. Měli jsme tam křižovatku, na které jsme museli jezdit podle značek, 

dále slalom a nakonec jsme museli ujet co nejpomaleji 60 metrů. 

Když jsme se vrátili do školy, měli jsme přednášku a test ze znalostí pravidel. Bylo to 

super!! 

Simona Fialová, IV. B 

 

JDEME VEN! aneb výtvarná výchova v plenéru 

 V rámci výuky výtvarné výchovy jsme byli během května s pátými 

třídami tvořit z přírodnin. Vyšli jsme si příjemnou procházkou ke studánce 

Lišky Bystroušky a cestou sbírali materiál. U studánky pak každá 

skupinka či jednotlivec vytvářeli obrazce z přírodnin. Jen páté B bohužel 

v průběhu práce začalo pršet, a tak jsme se museli vrátit do lavic.  

Fantazii se meze nekladly, takže se kreativita dětí mohla plně 

projevit. Vznikly tak zdařilé práce, až nám bylo líto, že brzy seschnou. 

Nezbývalo než je vyfotit, takže se s nimi nyní můžete pokochat i Vy. 

 

Mgr. Monika Lacová 
 

 



VALERIE ŠENKOVÁ OPĚT VÍTĚZÍ 

 

 Jak již jsem Vás informovala v minulém čísle tohoto časopisu, Valerie Šenková ze 

třídy 5. C se stala vítězkou školního kola výtvarné soutěže pro páté ročníky na téma „Voda“. 

Tato vítězná práce pak s dalšími vybranými postoupila do soutěže „Voda štětcem a básní XI“, 

vyhlášené Povodím Moravy. Tématem letošního kola byla „Voda v historii“.  

Valerie s prací „Vodopád se dřevem“ zvítězila v kategorii žáků ve věku 9 až 15 let  

v prostorové tvorbě. Za toto 1. místo získala k památečnímu diplomu třípatrovou kreativní 

sadu výtvarných pomůcek a reklamní předměty Povodí 

Moravy. Gratulujeme! 

 

Mgr. Monika Lacová 
 

 

 

 

 

 

 

VAŘENÍ JE ZÁBAVA! 

 

 V rámci pracovních činností jsme si se třídou V. A  

a V. B byli u příležitosti Dne dětí v kuchyňce připravit 

občerstvení. Žáci si udělali pomazánky, upekli si muffiny  

a kokosky, nazdobili studené i ovocné mísy, naaranžovali 

zeleninu do tvaru psa i ovoce do tvaru berušky či špízů, 

usmažili palačinky, připravili tousty, vafle i míchané nápoje.  

Pořádně jsme si to užili, nic se nepřipeklo a vše moc 

chutnalo. To mohu sama potvrdit, neboť jsem ochutnávala.  

A kokosky mi dokonce chutnaly natolik, že jsem si 

vzala recept. Mňam! 

 

Mgr. Monika Lacová 



Byl u nás generál... 
 

Ve středu 4. května navštívil ZŠ v Bílovicích nad Svitavou brigádní generál Emil 

Boček, jeden z našich posledních žijících letců slavné a legendární Royal Air Force (RAF).  

Královské vzdušné síly Velké Británie sehrály nejdůležitější úlohu ve vítězné bitvě  

o Anglii (červenec až říjen 1940), současně však také přispěly rozhodujícím způsobem 

k obratu II. světové války. Hitlerovské Německo poprvé okusilo porážku ve své dobyvačné 

válce - invaze do Británie ztroskotala. V RAF byly za druhé světové války i československé 

perutě - 310. stíhací, 312. stíhací, 313. stíhací a 311. bombardovací. V britském královském 

letectvu sloužilo 2402 Čechů a Slováků. Nebyli to ovšem jen piloti, ale také pozemní 

personál, administrativní pracovníci, dále styční důstojníci, ale také instruktoři ve 

výcvikových jednotkách. Celá pětina z nich se konce války nedočkala.  

Čechoslováci měli u britského letectva vynikající pověst a patřili k oporám vzdušných 

sil Velké Británie. Smutným paradoxem dějin se stalo, že se tito váleční hrdinové ve své vlasti 

po únoru 1948 stali oběťmi perzekucí ze strany komunistického režimu.  

Pan generál od devíti hodin ráno do půl sedmé večer stihl dvě besedy, návštěvu 

obecního úřadu a položení kytic u památníku na Ostrůvku i u pamětní desky plukovníka 

Metoděje Šebely.  

Obě besedy, jak s žáky, tak také s občany Bílovic se vydařily. Samozřejmě na tom měl 

největší zásluhu charizmatický projev pana generála, ale také pozornost a zájem posluchačů 

uložit si jedinečnost tohoto setkání a prožitých chvil do své paměti. Jsem na naše žáky velmi 

pyšný a musím potvrdit, že setkáním s panem generálem Bočkem žila napříč všemi ročníky 

celá škola. Zdá se mi, že tento způsob seznamování žáků s historii našeho národa je dobrou 

cestou, po které se vyplatí kráčet. 

  Více se o návštěvě brigádního generála Emila Bočka dočtete v příštím Zpravodaji 

Bílovic nad Svitavou. 

 

PaeDr. Pavel Kováč 

Děkujeme panu učiteli Kováčovi, hlavnímu organizátorovi velmi zajímavé besedy. 

 

Vzácná návštěva v naší škole - brigádní generál Emil Boček, 

 
poslední žijící pilot RAF v Čechách, 

který bojoval v letecké bitvě o Británii 

v 2. světové válce. Narodil se dne  

25. února 1923, letos oslavil 93 let. 

Moc se mi na jeho vyprávění 

líbilo, že byl statečný, ničeho se nebál, 

byl také velice chytrý a všem užitečný. 

Měl sedm sourozenců. Z domova 

odešel v 16 letech. Také byl několikrát 

ve vězení. Domů se vrátil ve 21 letech.  

Po besedě nám dal autogram a 

vyfotil se s námi. 

 

 

Anna Gibalová, IV. B 

 



 

Pan generál Emil Boček v naší třídě II. B 

Paní učitelka nám jeden den 

řekla, že k nám do školy přijede brig. 

gen. Emil Boček, kterému je 93 let, 

žije v Brně a stále řídí motorku. Tak 

jsme si na počítači hned prohlíželi 

fotky a letadla, na kterých lítal. Byl 

totiž pilot RAF a velice vážený muž.  

Přemýšleli jsme, jaký mu dáme 

dárek, a tak jsme společně nakreslili 

veliký obrázek s naší školou a panem 

Bočkem v letadle – moc se nám 

povedl, ale paní učitelka se pořád bála, 

abychom ho celý nepolili tuší, když 

byl tak hezký!  

Na jeho návštěvu jsme se moc 

těšili a byli jsme hodně nervózní, až 

přijede. Dívali jsme se stále z okna, 

jestli už nejede. Jo a také přijela Česká 

televize a celé to natáčela. Divili jsme se, že má tolik odznaků, že tak rychle chodí a že vůbec 

nevypadá na 93 let. Předali jsme mu obrázek a on se nám všem za odměnu podepsal na 

fotografii. Také jsme se dozvěděli, že den předtím byl v Praze a vůbec nebyl unavený.  

Jeho návštěva u nás se nám moc líbila a hlavně ta jeho fotka s podpisem. 

 

Holky a kluci z II. B 

 

 

 

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

Odkud pocházíte a kde žijete? Pocházím z malé vesnice 30 km jižně od Brna. Nyní 

žiju 30 km severně od Brna. 

Máte radši Brno nebo Bílovice? Bílovice 

Jak dlouho a co učíte na naší škole a líbí se Vám tu? Učím tady 8 let 

na 1. stupni. 

Jaké jsou Vaše koníčky a záliby? Mým velkým koníčkem je hudba. 

Máte nějakého domácího mazlíčka? Já ne, ale moje dcera jich má několik. 

Na co se těšíte? Teď se těším na prázdniny. 

Co byste popřál bílovické škole? Aby tady byli stále tak skvělí učitelé a žáci jako nyní. 

Děkujeme za rozhovor. 



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

Odkud pocházíte a kde žijete? 

Jsem pravověrná Brňačka křtěná Ponávkou.  Poblíž jejích břehů (i když je schovaná 

v potrubí) taky celý život bydlím.  Posledních pár let mě to ale táhne z Brna ven, někam do 

malého domečku s šišatým komínem a zahrádkou plnou bylinek.  

Máte radši Brno nebo Bílovice? 

Bílovice. Vždycky pro mě byly symbolem odpočinkových výletů, teprve poslední rok sem 

jezdím „pracovně“. To ale nic nezměnilo na pocitu pohody a příjemných pocitů s Bílovicemi 

spojených. 

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

Na škole jsem teprve jeden školní rok, ale dostalo se mi tu takového přijetí od kolegů i od 

žáků, že mám pocit, jako bych sem patřila odjakživa. Nejsem žádný velký tulák po školách, 

bílovická ZŠ je třetí školou, na které za svou dlouhou učitelskou praxi učím češtinu a 

občanskou výchovu. Líbí se mi tu velice, ze školy vyzařuje pohoda a porozumění. 

Jaké jsou Vaše koníčky a záliby? 

Na učitelku a na češtinářku mého věku asi trochu nezvyklé. Žádná klasická literatura a 

kvalitní divadlo, kdepak. Od doby, co jsem se naučila číst, jsem velkým fanouškem sci-fi a 

fantasy v jakékoli podobě. Jsem členkou sci-fi klubu Pochmurná neděle, kdysi jsem v Brně 

spoluzakládala klub Přátel díla J. R. R. Tolkiena, hraju Dračí doupě, miluji historický šerm a 

chladné zbraně a občas si odskočím do světa nějaké dobré 

RPG =  role-playing game, neboli hra na hrdiny. Hraje se 

buď jako dřevárna (boj s dřevěnými meči) venku, nebo je 

to typ počítačové hry. Do RPG se počítají i hry typu Dračí 

doupě. Všechno je to o hraní rolí, většinou nějakého 

fantasy hrdiny. Na PC mám rozehraný Skyrim  a Dragon 

Age (žádné novinky, ale mě baví).  

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

To bohužel ne, ale chystám se pořídit si osmáky.  

Na co se těšíte? 

Jejda, takováto otázka položená učitelce v červnu?  Na PRÁZDNINY přece! 

Co byste popřál bílovické škole? 

Aby byla pořád tak skvělá, měla nadšené učitele, ochotné dělat pro děti mnohem víc, než co je 

jejich povinností. Ale to už přece má.  

Děkujeme za rozhovor. 

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



ŠKOLY V PŘÍRODĚ 

16. 5. – 20. 5. 2016, 2. ročníky, škola v přírodě - Hipocentrum Koryčany 

Pro školu v přírodě si letos druháci vybrali krásné prostředí přírodního parku Chřiby. 

Pobyt na statku v bezprostřední blízkosti koní, pastvin, luk, polí i zámeckého parku 

umocňoval celkový dojem ze školy v přírodě. 

Ekologický program „Se skřítkem Zavadílkem lesem nelesem“ v Hipocentru 

Koryčany byl hravou formou zaměřený na poznávání a ochranu přírody a životního prostředí. 

Největším lákadlem pro všechny děti byl relaxační kovbojský program: děti si prohlédly stáje, 

seznámily se s životem koní, velkým zážitkem byla i projížďka na koni, lasování, házení 

tomahavkem a nožem, práskání bičem a výroba kožených náramků. Kovboj Fred pozval děti 

do svého srubu uprostřed pastvin, kde si každý po předchozí přípravě dříví na ohni opekl 

špekáček.  

Malí kovbojové zvládli vše na 

výbornou. S tak pestrým programem celý 

týdenní pobyt rychle utekl a všichni jsme 

se se spoustou zážitků v pátek vrátili domů. 

Zapsala Mgr. Ivana Eberhardová,  

třídní učitelka II. A 

 

 



oblíbené činnosti II. A na ŠvP

Koťata

Koně

Lasování

Hod nožem a sekerou

oblíbené činnosti II. B na ŠvP

procházky

koně

lasování

hod nožem a sekerou

výroba náramků

polední klid

oblíbené činnosti II. C na ŠvP

hraní venku

koně

lasování

hod nožem a sekerou

práskání bičem

chození po fáborkách

spaní

kamarádi

ANKETA: „CO SE VÁM NEJVÍC LÍBILO NA ŠVP?“  

 

Mgr. Ivana 

Eberhardová: 

„Krásné prostředí, 

program.“  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina 

Kočvárková: 

„Prostředí.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Dana 

Dostalíková: 

„Hodné děti, 

program.“ 

 

 

 



16. 5. – 20. 5. 2016, 4. ročníky, škola v přírodě Mladočov u Litomyšle 

Letos jsme se vydali na doporučení Mgr. Brázdilové na ŠvP do Mladočova u 

Litomyšle do rekreačního zařízení Proti proudu a nelitovali jsme. 

Celý týden se o nás vzorně staral vedoucí Mgr. Vladimír Mauer a téma Cestování 

v čase zaujalo všechny 

děti i dospělé. Ocitli jsme 

se v Japonsku, u Indiánů, 

v Kocourkově a ve 

středověku. Na program 

byly navázány všechny 

aktivity včetně 

výborného jídla a režimu 

dne, zažili jsme spoustu 

her, soutěží, legrace, 

písniček, tance a zábavy. 

Nechyběla středověká 

bitva s molitanovými 

sekyrami a štíty, vaření 

na ohni, stezka odvahy, 

královská hostina, 

vyrábění čarodějnic, 

sportování a mnoho 

dalšího. 

Děti všech čtvrtých tříd byly ukázněné, férovým a slušným chováním udělaly naší 

škole dobrou vizitku. Vrátili jsme se bez úrazů a nemocí, doprava s firmou Toros Hladký 

proběhla také bez komplikací. 

Na RZ Proti proudu se těšíme i příští školní rok. 

 

Zapsala Mgr. Martina Krupárová,   

 třídní učitelka IV. B 

 

Stezka odvahy v Kocourkově - 

– kdy jindy než ráno  
 



oblíbené činnosti IV. A na ŠvP

bitva

tancování

vaření guláše na ohni

Kocourkovský oběd

hry

Želváci

oblíbené činnosti IV. B na ŠvP

bitva

tancování

vaření guláše na ohni

program

ping-pong

jídlo

minihokej

horory

oblíbené činnosti IV. C na ŠvP

bitva

Japonsko

vaření guláše na ohni

Kocourkov

jídlo

středověká hostina

Jan Lucemburský

 
 
 
Mgr. Jana 
Klimková: „Jídlo, 
program.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Martina 
Krupárová: 
„Program, jídlo a 
hlavní vedoucí 
Vláďa.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mgr. Jarmila 

Brázdilová: „Jídlo, 

program, přístup 

vedoucího.“ 

 

 

 

 

 

 



Škola v přírodě I. A 

 

V týdnu od 6. do 10. 6. byly 

třídy I. B a I. C v Podmitrově na škole 

v přírodě. 

Žáci ze třídy I. A v tuto dobu 

poznávali okolí Bílovic. Vzhledem 

k tomu, že většina dětí se do Bílovic 

přistěhovala, okolí vůbec neznají. Tento 

týden jsme navštívili méně známá 

místa.  

V pondělí 6. 6. jsme se vydali na 

dopolední výlet Anenským údolím 

kolem splavu až k Myší díře. Cesta je 

asi 3 km dlouhá. V prostoru u potoka za 

železničním podjezdem si děti stavěly jezírka a sbíraly bezové květy pro maminky na čaj. Při 

cestě jsme se zastavili u pomníku tragicky zahynulých letců. Za slunečného počasí jsme se 

v poledne vrátili do školy. 

V úterý následovala vycházka po zelené značce za myslivnu Lišky Bystroušky až 

k Resslově hájence. Po cestě jsme se zastavili u pomníku prvního vánočního stromu. Pod 

hájenkou se děti občerstvily u studánky Stanislava Lolka, který ilustroval knihu Liška 

Bystrouška. Cestou Těsnohlídkovým údolím kolem pomníku Rudolfa Těsnohlídka jsme se 

dostali až k řece Svitavě. U odpočívadla na cyklostezce si děti hrály a na potoce postavily 

přehradu. Přešli jsme po nové lávce řeku Svitavu a po pravém břehu řeky jsme se vrátili ke 

škole. 

Ve středu a ve čtvrtek jsme na hřišti za Sokolovnou trénovali atletické disciplíny a 

připravovali se na Liškiádu, která nás čeká v posledním týdnu vyučování. 

V pátek 10. 6. jsme opět putovali pěšky po Bílovicích. Došli jsme až na dětské hřiště 

na Nivách, kde si děti pohrály na průlezkách. Cesta k našemu cíli byla 2 km dlouhá. Někteří 

žáci se pochlubili a ukázali spolužáků svoje bydliště. Zhoršující se počasí a hrozící bouřka nás 

zahnala nejkratší cestou zpět do školy. 

Za tento týden učení v přírodě jsme nachodili celkem asi 16 km, poznali jsme dvě 

studánky a tři pomníčky, nacvičili jsme atletické disciplíny a poznali několik lesních a lučních 

rostlin. Děti byly spokojené a rodiče možná také, protože jsme ušetřili minimálně 2 000 Kč za 

pobyt. 

Myslím si, že prožitý týden v pěkném okolí Bílovic byl pro žáky velmi příjemný a 

poučný. 

 

Mgr. Bohuslava Hamáková, tř. uč. I. A 
 

 

 

 

 

 



Škola v přírodě 1. B a 1. C - červen 2016 

 

S prvňáčky jsme vyrazili do Podmitrova, kde jsme týden strávili v údolí říčky 

Bobrůvky pod hradem Mitrov. Každý den jsme navštívili zříceninu hradu, kde nás čekaly 

dopisy na opáleném papíru od Ducha, který tu žije.  

První den jsme svoje přátelství stvrdili podpisem křídou na stěny hradu, dále jsme 

tvořili plány na rekonstrukci hradu – z přírodních materiálů, z kostek cukru. Duchovi jsme na 

ohni v kotlíku uvařili bylinkový čaj proti nachlazení a předvedli mu různé scénky na 

rozptýlení. Duch nás za to pozval na noční prohlídku hradu, kde se nám zjevily všechny 

bytosti, které na hradě žijí. Nakonec nám duch nachystal poklad, který jsme museli hledat.  

V pátek jsme se s Duchem rozloučili a zase odjeli do Bílovic. Rádi se však za ním 

někdy zase 

podíváme… 

 

Mgr. Petra 

Glosová 
 

 

 

 

 

 

 



oblíbené činnosti I. A na ŠvP

myší díra

hrad

poznávání  okolí

atletika

hřiště

oblíbené činnosti I. B na ŠvP

duch s pergamenem

stezka odvahy

přehazovaná

písničky

soutěže

házení talířem

oblíbené činnosti I. C na ŠvP

zvířátka

stezka odvahy

procházky

hry

dopisy od ducha

cesta na hrad

přehazovaná

 

Mgr. Bohuslava 

Hamáková: 

„Poznávání okolí.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana 

Konečná: „Stezka 

odvahy.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra 

Glosová: „Selátka, 

nové průlezky, 

počasí.“ 

 

 

 

 



oblíbené činnosti III. A na ŠvP

program

zpívání

hry, akce

instruktoři

disco

brodění

oblíbené činnosti III. B na ŠvP

pokoje, penzion

disco

zvířata

příroda

všechno

stolní fotbal

ostrov přátelství

počasí

vodní bitva

poklad

hry s instruktory

ŠvP III. ročníků v Podmitrově – červen 2016 

 

Žáci třetích ročníků byli letos na ŠvP v Podmitrově za 

Tišnovem. Téma bylo Ostrov pokladů. 

Dopoledne se učili, odpoledne cestovali po ostrovech, plnili 

úkoly, hledali vlajku kanibalů, nakonec získali poklad. Všem se 

program moc líbil, počasí také vyšlo. 

Mgr. Martina Malá 

 

 

 

 

 
Mgr. Martina Malá: „Nejlepší byl 

program Ostrov pokladů.“ 



oblíbené činnosti III. C na ŠvP

brodění

ostrov

disco

sbírání lístečků

skip balón

zvířata

všechno

 

 

Mgr. Markéta 

Kleinová: „Krásná 

příroda, program, 

hodné děti.“ 

 

 

 

 

 

 

Prodaná nevěsta – Bedřich Smetana 16. 6. 2016 

Ve čtvrtek jsme jeli vlakem do Janáčkova divadla na 

Prodanou nevěstu. Dívka Mařenka milovala Jeníčka a on ji, ale 

její rodiče se domluvili s rodiči Vaška Míchy, že se Vašek a 

Mařenka vezmou. No, ale co Jeník? Tak mu nabídli tři sta zlatých 

za Mařenku. Jeník nakonec Mařenku prodal, ale ve smlouvě stálo, 

že Mařenka si smí vzít jen syna Míchy.  

Nakonec se zjistilo, že Jeník je nejstarší ztracený syn 

Míchy. A tak se Mařenka a Jeník nakonec vzali. 

 

Lea Kettmannová, IV. B  

 

Prodaná nevěsta 

Ve čtvrtek jsme byli v Národním divadle Brno na opeře 

Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Líbila se mi hudba, kostýmy a 

orchestr. Pamatuji si písně Znám jednu dívku a Proč bychom se netěšili. Představení se mi 

moc líbilo. 

 

Sabina Klimentová, IV. B 

 

 Janáčkovo divadlo - Bedřich  Smetana - opera  Prodaná nevěsta                                                                                                                                     
Dne 16. 6. jsme šli do Janáčkova divadla na Prodanou 

nevěstu. Bylo to o Mařence a Jeníkovi, kteří se měli rádi, ale 

Mařenčiny rodiče a Kecal chtěli, aby se zamilovala do syna 

bohatého statkáře Vaška z vedlejší vesnice. Mařenka si nechtěla 

vzít Vaška a Vašek si nechtěl vzít Mařenku. 

Do vesnice přijel cirkus a Vašek se převlékl za medvěda. 

Nakonec se všechno vysvětlilo, Jeník přiznal, že je starší syn 

statkáře a byla svatba. Opera se mi moc líbila, protože jsem se u 

toho pobavil. 

 

Lukáš Holek, IV. B 

 

 

 



Babička a rýma 
 

Naše babi rýmu má,  

ale léky, ty nemá. 

Hepčí, ozvalo se rázem,  

kýchnutím svalila se na 

zem. 

 

Kýchá doma,  

kýchá venku, 

nemá prachy na doktorku. 

Kýchla na mě a já na ni, 

jejda, rýmu předala mi. 

Teď kýcháme obě dvě, 

na doktora nemáme. 

 

 

Vlastní tvorba 

Elen Diatkové ze IV. A 

 

 

Vtip podle učebnice českého jazyka 

Přijde paní do obchodu a chce puzzle pro šestiletého syna 

Quida. Prodavač jí prodá jednoduché puzzle se 100 kusy. 

Druhý den přijde chlapcův otec a chce složitější, že to Quido 

složil za 10 minut. 

Koupí mu tedy 1000 kusové, ale další den přijde maminka, že to 

Quido složil za půl hodinky.  

Koupí tedy puzzle s 3 000 kusy.  

Nakonec přijde tatínek, že to měl Quido za hodinu a chce něco, aby se zabavil aspoň na jeden 

večer. 

Prodavač se zamyslí, vyndá z tašky strouhanku a říká: „Víte co, ať si Quido zkusí složit pět 

rohlíků.“ 

 

 

Poznali jste, kdo jsme odpovídal v rozhovoru s ???  

 

Velká muzikantka, hráčka na kontrabas a mandolínu, je paní učitelka Mgr. Jana 

Klimková, třídní IV. A třídy. 

Učitelka českého jazyka na 2. stupni, fanoušek  sci-fi a fantasy v jakékoli podobě, 

členka sci-fi klubu Pochmurná neděle, je Mgr. Tamara Spoustová. 

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. 


