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Dubnové okénko

M Ě S Í Č NÍ K Z Á K L A D N Í Š K O L Y V C HO T O V I N Á C H
Duben byl ve škole ve znamení
zápisu do první třídy, rodičovských
schůzek, přijímaček, úspěchů v soutěžích a přípravy zápisu do MŠ.
Opravili jsme vrácenou monitorovací zprávu ke grantu Šablony, ta
byla schválena a v září nás čeká závěrečná.
Pracovníci MŠMT se rozjeli do
krajů, kde nám vysvětlovali, jak se
bude financovat školství od ledna.
Pustili prezentace, které jsou na
webu, pak odpověděli na pět otázek
z pléna a zase odjeli. Z ministerstva
práce a ministerstva školství jsme
obdrželi několikastránkový materiál
jak postupovat, když rodič nepřivede předškoláka do MŠ – závěr
v materiálu, předat to státnímu zastupitelství.
Rada obce Chotoviny vyhlásila
konkurz na místo ředitele školy, tudíž většinu času věnuji k dotažení
rozdělané práce. Připravuji se na
konkurz. Přípravu příštího školního
roku mám rozmyšlenou, personálně
skoro hotovou.
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Žáci 9. třídy a někteří z nižších
ročníků skládali přijímací zkoušky
na střední školy s maturitou. Po
dobrém výkonu se většinou dostali
na obě vybrané střední školy, nebo
alespoň na jednu z nich, nyní vybírají, na kterou školu nastoupí.
K zápisu do první třídy se dostavilo 37 dětí. Dvě děti mají odklad
školní docházky. Na základě těchto
počtů jsem rozhodl, že budou dvě
první třídy. Tato skutečnost znamená, že máme 35 míst v mateřské
škole.
V dubnu naši zástupci reprezentovali školu na okresních soutěžích.
Mikuláš Vácha svým výkonem získal 2.–4. místo v okresním kole matematické olympiády. Obdrželi
jsme výsledky soutěže Matematický
klokan. V okresním měřítku Jitka
Pavlíčková obsadila 1.–2. místo
a Petr Orel 6. místo. Chlapci
z 6. a 7. třídy vyhráli okresní
přebory ve Sportovní gymnastice,
Vojtěch Bětík je přeborníkem
okresu, dívky v této kategorii
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obsadily 3. místo. Chlapci z prvního
RO Č NÍstupně
K 2015/2016
i druhého
obsadili shodně
3. místo na florbalovém turnaji
O pohár města Bechyně. Pro starší
florbalistky
jsme
uspořádali
„čarodějnický“ florbalový turnaj, na
který přijelo sedm pozvaných škol.
Naše florbalistky Florbalový slet
vyhrály. Atletická štafeta sestavená
z žáků prvního stupně obsadila
7. místo a Štěpán Pecka, Lucie
Pecková i Kryštof Pěknic vyhráli
doplňkové
disciplíny
(hod
medicimbalem, skok z místa).
Blahopřejeme a všem děkujeme za
skvělou reprezentaci naší školy.
Petr Havlík – ředitel školy

Čteme rádi

Květnové

Knihu Deník malého poseroutky – Rodrig je King napsal
a ilustroval Jeff Kinney. Tento deníkový román vydalo nakladatelství
CooBoo v Praze roku 2012. Do českého jazyka ho přeložila Veronika
Volhejnová. Kniha má 218 stran.
Greg pokračuje v psaní svého deníku. Tentokrát píše hlavně o sobě
a svém starším bratrovi Rodrigovi,
kterého obdivuje a zároveň nenávidí. Gregory Heffley je asi třináctiletý chlapec. Vypadá celkem legračně. Má hubenou postavu a nepřirozeně velkou kulatou hlavu.
Z ní mu trčí tři vlasy. Ilustrátor mu
nakreslil pouze čtyři prsty a ústa bez
zubů. Nosí bílé tričko a černé
kalhoty nebo kraťasy. Greg je puberťák a má bláznivé nápady. Někdy lže a je zlý na svého kamaráda
Rowleyho. Právě teď je jeho vzorem starší bratr Rodrig. Grega nebaví škola. Většinou myslí jen na
sebe, ale to je asi tím, že si myslí, že
ho mají rodiče méně rádi než bratry.
Tento díl mě opět nezklamal. Připomíná mi komiks, a to mám rád. Já
sám si někdy komiksy kreslím a vymýšlím. Greg zažívá podobné věci
jako já a mnoho dalších kluků, kteří
jdou do puberty. Mně se také nechce
vstávat do školy a dělat úkoly
a hlavně poslouchat staršího bratra.
To máme s Gregem podobné.

Z knihy jsem si vzal poučení, že
staršího bratra se vyplácí nedráždit,
plnit příkazy rodičů a psát domácí
úkoly se také vyplatí. Myslím, že
záměrem autora bylo opět pobavit
čtenáře a ujistit kluky, jako jsem já,
že všichni máme podobné problémy. Doporučuji těm, co mají rádi
vtipné příběhy. Kniha určitě nezklame čtenáře prvního dílu
a vlastně všechny lidi každého
věku.
Tobiáš Filip

Dílna kreslení
Ve středu 10. dubna jsem společně se svojí třídou navštívila
v naší místní knihovně komiksový
workshop. Probíhal třetí a čtvrtou
vyučovací hodinu. Na úvod nám
pan Vydra vysvětlil, co to komiks
vůbec je a jak se vytváří. Pamatuji
si, že text komiksu se nejdřív napíše
a potom se kolem něj dělá bublina.
Říkali jsme si i o různých druzích
bublin. Dokonce jsme ve skupinkách po pěti zkoušeli doplnit do
bublin text. První příběh se odehrával v bazénu. Podruhé jsme si mohli
vybrat komiks s pudly nebo komiks
s trpaslíky. Naše skupina si vybrala
trpaslíky. Jedno okénko jsme museli
dokonce i ilustrovat. Některé skupiny, i ta naše, dokonce příběhy
předváděly. Měli jsme na sobě legrační kostýmy. Workshop se mi
velmi líbil a chtěla bych ho zažít určitě znovu. Věřím, že se bavili
i ostatní.
Denisa Nováčková

Budu jako…
Babičku mám ráda. Vaří dobrá
jídla. Ráda se stará o zvířata. Jsem
ráda, že mám někdy možnost se
s babičkou potkat. Babička ráda výletí a dělá triatlon. Má pět synů
a jednu dceru. Když jsem u ní, tak
babička pořád něco dělá. Uklízí,

stará se o zvířata a tak. Babička je
hodná. Na každého si vzpomene,
když má třeba svátek nebo narozeniny. Babička pracuje v Praze. Dojíždí autobusem nebo přespí
u dcery. Babičku jsem si vybrala,
protože ji obdivuji, jak se dokázala
postarat o tolik dětí.
Taťku mám rád, protože mne
naučil hodně věcí. Ukázal mi, jak se
řídí traktor nebo kombajn. Bere nás
na výlety. Například na Živitelku,
na kola a na rybářské závody. Někdy mi i něco poradí nebo koupí.
Vyzná se v počítači a radí mi s domácími úkoly z ICT. Mám ho rád
a nechci, aby se mu něco stalo. Doufám, že v tomhle přátelství budeme
pokračovat.
Nechápu, jak mamka všechno
zvládá a přitom si najde i čas na
sebe. Mamka je můj vzor, protože
umí pracovat s dětmi. Pomůže mi,
když něco potřebuji. Když mám
problém, můžu jí vše říci. Divím se,
že se mnou má takovou trpělivost.
Také umí dobře vařit. Mamka umí
zpívat i hrát na různé nástroje. Umí
dobře vycházet s lidmi. Ráda se
směje. Má ráda zvířata. Je to nejlepší mamka na světě.
Našli jsme na nástěnce

Víte, že…?
Poslední dubnovou sobotu se
žáci družiny 1. a 4. třídy a účastníci
turistického kroužku vydali na výlet
do nedalekých končin. Přesněji řečeno nad město Tábor, do místní
části Větrovy. Ač nás předpověď
počasí dlouho dopředu strašila deštěm a chladnem, nakonec byl den na
takový výlet takřka ideální. Nezmokli jsme, teplota tak akorát
a vítr nás také nezlobil. Je asi jasné,
že na Větrovy se jezdí hlavně do zoologické zahrady a na rozhlednu.
A přesně tyto dva cíle jsme si vytýčili i my.
Jako první jsme navštívili zoo,
kde jsme si nejen prohlédli úžasná
zvířata, ale ještě jsme se díky paní
ošetřovatelce dověděli spoustu zajímavostí, a dokonce jsme měli možnost vidět krmení surikat a sami
jsme nakrmili medvědy. Paní ošetřovatelka nás celou hodinu prováděla po zoologické zahradě a představovala nám jednotlivá zvířata.
Věděli jste například, že makaci se
umí také potápět a loví si kraby
a škeble? Že medvěd hnědý, kterého byste mohli teoreticky potkat
v Beskydech, není vlastně nebezpečný a straní se lidí? Jeho jídelníček se skládá z masa jen asi z 10 %.
Navíc se jedná hlavně o mršiny
a slabé a nemocné jedince, jinak si
spíš pochutnává třeba na jablíčkách
a mrkvi. Právě mrkvičkou jsme ho
krmili i my a jak mu, panečku, chutnalo! Víte také, že tygří pruhy jsou
jako lidské otisky prstů? Neexistují
dva stejné. Surikaty si hloubí nory
až do hloubky 4 metrů, proto mají
ve výběhu asi 2 metry pod zemí pletivo, aby se nepodhrabaly a neutekly. A také ne úplně každý ví, že
samice od daňka se jmenuje daněla.
Poté, co se každý v zoo podíval
tam, kam chtěl, jsme se vydali na
několik minut vzdálenou rozhlednu
Hýlačku. Původní rozhlednu jsme

již navštívit bohužel nemohli,
jelikož 1. ledna 2012 vyhořela, ale
v roce 2015 byla postavena nová
35,6 metrů vysoká rozhledna se 136
schody. Výhled byl nádherný
a Tábor jsme měli jako na dlani,
stejně jako Chotoviny, které se vyjímaly za Táborem s dominantním
kostelem na kopci.
Pak jsme nabrali zpáteční směr
a vybrali jsme k tomu krásnou cestu
mezi poli a stromy. A protože vedla
z kopce, každému se šlapalo příjemně. Cestou jsme se zastavili na
dětském hřišti, kde se každý mohl
ještě vyřádit dle libosti. Pak jsme
pokračovali v cestě k Lužnici a dál
k vlakovému nádraží. Zbylý čas
jsme strávili v cukrárně, kde jsme
každý nějakou dobrůtkou doplnili
ztracenou energii. Byla to zároveň
jediná chvíle, kdy pršelo, a když
jsme vyšli z cukrárny už posilněni
ven, bylo už po dešti a vzduch byl
nádherně pročištěný. Na vlak jsme
si museli sice počkat o 10 minut
déle, ale tohle zpoždění nijak nemohlo zkazit dojem z nádherně prožitého dne plného zážitků.
Patrik Elhenický

Nervozita nevadí
Spolu se svými spolužáky,
Editou
Neprašovou
a Petrem
Orlem, jsem se 8. dubna zúčastnil
okresního kola matematické olympiády. A jak to probíhalo? Nejdříve
jsme vešli do jídelny, kde byly rozmístěny malé stoly pro dva, jednoho
šesťáka a jednoho sedmáka. Na začátku jsme se podepsali a dostali
jsme krabičku s propiskou a mikrotužkou. Usadili jsme se a přivítali
nás organizátoři. Dozvěděli jsme se
všechna pravidla o soutěži. Po rozdání papírů jsme se pustili do počítání příkladů, které byly vcelku obtížné. Za dvě hodiny nám papíry vybrali a my jeli domů. Prostředí
a velký počet lidí ve mně vzbuzovaly nervozitu a trochu jsem ztrácel
sebejistotu, ale přesto jsem to vypočítal myslím s dobrým výsledkem,
a to se sedmnácti body. Skončil
jsem tak na 2.–4. místě. I moji spolužáci nezklamali.
Mikuláš Vácha

Desetiboj
Jak již začíná být tradicí, tak
i letos jsme se s kroužkem desetiboje vydali poměřit své síly s ostatními dětmi z okresu Tábor na ZŠ
Zborovská. Probíhaly líté boje o postup do krajského kola. Naši školu
reprezentovalo celkem 13 dětí. Základnu máme zatím velmi mladou
a v soutěži družstev byl znát rozdíl
s ostatními školami. Zarputilost
a snaha z našich dětí však jen čišela
a mnohé z nich si zlepšily své nejlepší výkony. V soutěži družstev
jsme obsadili 11. místo, nejlepší
tým poskládala domácí škola a odvezla si zlaté, tedy vlastně dřevěné
medaile. Pořadatelé se totiž rozhodli
myslet ekologicky, a proto pro ty
nejlepší připravili medaile ze dřeva,
které jsou jistě originální a navíc
velmi pěkné na pohled.
Jinak tomu bylo v soutěži jednotlivců, kde každý ročník měl svou
vlastní kategorii. A tady jsme slavili
největší úspěch, kdy Amélie
Friedrichová prakticky deklasovala
celý zbytek souputnic a mohla slavit
medaili za první místo a zároveň
i postup do květnového krajského
kola. Hlavně jejích úctyhodných
101 kliků za 2 minuty nebo běh na
1000 metrů za 4:20 minuty zaslouží
velký obdiv. Schválně si to zkuste,
jestli budete lepší než desetiletá
Amálka.
Za zmínku však stojí i další
umístění našich desetibojařů. V nabité konkurenci získala Anička
Štrohmajerová
s Davidem
Střeštíkem pěkné 8. místo, 13. byla
Hedvika Pražáková, 16. Josefína
Váchová a tak bychom mohli ještě
chvilku pokračovat. Celkem se
okresního kola zúčastnilo 219 závodníků, což je zároveň největší
okresní kolo v celé České republice.
Nás může hlavně těšit, s jakým nasazením se bojovalo o každý desetibojařský bod a že nikdo ve svém

maximálním úsilí nepolevil, ani
když byl téměř na pokraji sil.
Patrik Elhenický

Holky zlaté!
Dívky 8. a 9. třídy silně bojovaly o poháry v čarodějnickém florbalovém turnaji. Vše se stalo v úterý
30. dubna v naší sportovní hale.
Sraz byl v 7,45 hodin před halou.
Než přijel první protivník, stihla se
hala připravit a dívky rozehrát.
Když začala hra, jediné, co bylo slyšet, bylo fandění a do sebe narážející florbalky. Góly nelétaly tak
často, a to jen díky skvělým brankářkám, které stihly včas zakročit.
Dívky se setkávaly s kamarádkami
z jiných škol a všude byl slyšet
smích a byly vidět úsměvy. V napínavých chvílích vždy přišlo ticho,
které buď přehlušil hukot šťastlivců, nebo znamení k ukončení hry.
Spoluhráčky svůj tým vždy podporovaly a i z porážky odcházely se
vztyčenou hlavou. Zlato tentokrát
zaslouženě
vybojovaly
holky
z Chotovin!
Barbora Žilková
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