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Ještě jedna z konce roku 

Pasování na čtenáře 
 
„Váženému obecenstvu na vědomost se dává,  
že dnes v knihovně bude velká sláva.  
Buďte všichni vítání  
na našem čtecím klání.  
Prvňáčky na čtenáře budeme pasovat, 
nejprve nám trochu čtení chtějí ukázat. 
Protože, kdo chce číst a kdo chce psát, 
ten musí písmenka dobře znát.“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Těmito slovy zahájila královna všech knih pasování prvňáků na čtenáře, které 
proběhlo v měsíci červnu v místní knihovně. Děti královně přečetly 
nejoblíbenější text ze Slabikáře. Malí čtenáři složili slib – že se budou o knihy 
starat, že je budou chránit, a že si jich budou vážit. Nakonec je královna  svým 
mečem pasovala na čtenáře. Jako upomínku na tento den dostali pamětní 
medaile a záložku do knížky. Do školy se vrátili jako opravdoví čtenáři. 
 



Ohlédnutí za prázdninami…………. 
 
O prázdninách jsme byli na dovolené ve Vysokých Tatrách. První den jsme se 
ubytovali a šli jsme na pizzu. Druhý den jsme se vydali na Kmeťov vodopád, tam 
mi spadl rohlík dolů. Další den jsme šli na Hincovo pleso (1948 m n. m.), bohužel 
jsme nic neviděli, protože bylo zamračeno. Jeden den jsme navštívili zoo 
v Košicích. Ve čtvrtek jsme se vydali na Zbojnickou chatu (1960 m n. m.), tam 
jsem si dal česnečku. V pátek jsme šli ze Štrbského plesa na Solisko (2093 m n. 
m.) V sobotu jsme vyrazili domů. Tato dovolená se mi moc líbila.  

D. Šlampa 
 
O prázdninách jsem byl na táboře v Lipníku nad Bečvou. Moc jsme si to tam užili 
a zažili spoustu zábavy. Ale nejvíce se mi líbilo, jak jsme jeli na výlet, kde jsme 
lozili po skalách. Bylo to nebezpečné, ale zároveň to bylo velké dobrodružství. 
Druhý den nám krásně vyšlo počasí, tak jsme vyrazili do Aquaparku do 
Olomouce. V aquaparku byla legrace. Po tříhodinovém pobytu v bazénu  jsme 
na zpáteční cestě autobusem všichni usnuli. Oba výlety byly super. 

R. Zachrla 
 
O prázdninách jsem s rodiči navštívil Bosnu, Hercegovinu a Chorvatsko. Jeli jsme 
lodí na ostrov s písečnou pláží. Projeli jsme se na šlapadlech se skluzavkou. 
Samozřejmě jsme se koupali, taky jsme pozorovali ryby a kraby. Jeden den jsme 
si udělali výšlap do hor. V Bosně jsme navštívili místa: Kravica, Medjugorie, 
Mostar. Možná jsou vám názvy k smíchu, ale je to tak. 

M. Učeň 
O prázdninách jsem navštívil(a)………. 

 
Dalešickou přehradu                    termální koupaliště Velký Meder              

Gabčíkovo 
 

Itálii                     Chorvatsko                      Šumavu              Kroměříž            Hodonín  
 

 Hradec Králové 
 
 
 



 
Adaptační kurz 

Dne 16. 9. 2019 jsme jeli 
se třídou do Vřesovic. 
Ve Vřesovicích jsme se 
seznamovali s novými 
spolužáky. Hráli jsme 
hry a díky nim jsme se 
seznamovali. První den 
jsme hráli vodní bitvy. 
V úterý jsme šli na 
hradisko sv.Kliment. 
Každý den jsme hráli 

plno her. Mezi nejoblíbenější patřily hry - zapípej kuřátko, molekuly a sardinky. 
Ve středu jsme už odjížděli, uklízeli jsme chatky.   Adaptační pobyt byl super, rád 
bych si to někdy zopakoval. 

D. Majerčák 
Adapťák 

Sportovní, zábavný, seznamovací 
 

hrálo se, honilo se, smálo se, povídalo se, sportovalo se, zpívalo se, běhalo se 
 

Jedním slovem SUPER 
 

Čtvrťáci vyrazili na dopravní hřiště…….. 
 

Dopravní hřiště 
 

 zajímavé          výborné 
 

poznávalo se   jezdilo se     učilo se 
 

Zajezdili jsme si na kole. 
 

jízda 
 



 
Jak si udělat palačinky. 

Nevíte, jak si udělat palačinky? Zkuste to podle 
popisu žáků ze 7. ročníku.  
     Dne 17. 9. jsme ve slohu probírali popis 
pracovního postupu. Rozhodli jsme se, že si 
nejprve něco uvaříme a pak popíšeme, jak jsme 
postupovali. Řekli jsme si, že uděláme palačinky. 
Domluvili jsme se, kdo co přinese. Já jsem přinesl 
ovoce, vanilkový cukr a olej na smažení.  
     Pracovali jsme ve skupinkách. Připravili jsme si 
misku, pánvičku, mixér a obracečku.  
     Využili jsme následující suroviny – mléko, 

vejce, vanilkový cukr, hladkou mouku, olej na smažení a marmeládu, nutellu, 
šlehačku na zdobení. 
     Do misky jsme vsypali mouku, rozklepli vajíčka, přidali vanilinový cukr a za 
stálého míchání jsme pomalu přilévali mléko. Protože se nám utvořily hrudky, 
použili jsme mixér a hladké těsto bylo na světě. 
     Rozpálili jsme plotnu, dali na ni pánvičku s olejem a začali jsme smažit. Až 
byla palačinka osmažená dozlatova z obou stran, potřeli jsme marmeládou nebo 
nutellou, kdo chtěl, přizdobil si ovocem a šlehačkou.  
     Chutnalo to přímo báječně. Všechny chutě se na jazyku jen rozplývaly a já 
věřím, že byste si taky určitě dali!!! 
Radek Jurák, 7. třída 
                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 let Sokola a 110 let ZŠ Nesovice 
V neděli 29. 9. jsem se zúčastnil v kulturním domě v Nesovicích 
slavnostního programu k výroční školy a Sokola. Program začal ve 
14.00 hodin a provázel jím náš třídní učitel Michal Kupka a kapela 
Šohaji, kteří i zpívali. Během programu bylo i hodně zajímavých 
vystoupení, a to žáků  ZŠ  Nesovice (3. a 5. třída), gymnastek Trasco 
Vyškov a roztleskávaček ze Slavkova u Brna. Došlo i na ocenění 
významných členů Sokola Nesovice. K zakoupení byl i almanach, ve 
kterém je historie Sokola Nesovice od založení až po současnost.  

David Šlampa,6.tř. 
110. výročí založení školy 

 
V roce 1909 15. září začal první školní rok. Začalo se učit ve dvou třídách. Dnes je 
ve škole celkem pět tříd. V roce 2002 se postavila pro školu tělocvična. 

 
100. výročí Sokola 
 
12. září 1919 je založena sokolská pobočka. V roce 1924 se osamostatnila. Cvičit se 
začínalo na dvoře nesovické školy. V roce 1923 se vybudovalo cvičiště na loukách 
před školou. Později se cvičiště změnilo na fotbalové hřiště. Od roku 1955 je 
vybudováno současné hřiště u dnešního kulturního domu.  

Vybráno z kronik – V. Pilát,6.tř. 
Po stopách notáře Jana 
Dne 3. října jsme se vydali vlakem do Brna. Naším cílem byly brněnské pověsti. 
Program se jmenoval – Po stopách notáře Jana. Jako první jsme navštívili 
brněnského draka na Staré radnici. Tam jsme se seznámili s naší průvodkyní, od 
které jsme dostali pracovní sešity. A naše putování mohlo začít. Navštívili jsme 
Zelný trh, Kapucínskou hrobku, viděli jsme sochu Mozarta. Dále jsme pokračovali 
na Petrov, kde jsme se dověděli spoustu zajímavostí. Pak jsme se přesunuli na 
Denisovy sady, které se původně jmenovaly Františkovy. Dále jsme se dověděli 
něco o zazděném radním v Mečové ulici a přes Dominikánské náměstí jsme se 
přesunuli na náměstí Svobody. Během našeho putování jsme luštili tajenku. 
Program jsme zakončili na věži Staré radnice. Výlet byl zajímavý, dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavých informací o Brně.                                                                   (Šesťáci) 
 
 



LONDÝN – KRÁLOVSKÉ MĚSTO NA TEMŽI 
Dne 7.10. - 11. 10. se žáci 6. - 9. ročníku zúčastnili zájezdu do Velké Británie. Ráno 
jsme se sešli před školou v 11:00 hodin, kde na nás už čekal autobus, kterým jsme 
se přepravovali po celou dobu zájezdu. Asi kolem půl dvanácté jsme měli naložený 
autobus kufry a mohli jsme vyrazit. Během cesty nám řidiči dělali pravidelné 
zastávky a měli jsme možnost pustit si i film.  Jeli jsme celý den autobusem a do 
Londýna jsme se dostali až druhý den ráno pomocí tunelu (vlaku), který nás 
přepravil přes kanál La Manche.  
Ten samý den nás čekala prohlídka Westminster Abbey, ulice Downing Street, 
Buckinghamského paláce, Chinatown a 
nakonec London Eye. Navečer jsme jeli 
autobusem na meeting point, kde nás měla  
vyzvednout naše hostitelská rodina. Postupně jsme 
vysedali z autobusu tak, jak jsme byli rozdělení do 
skupin podle ubytování a seznámili jsme se s naší 
rodinou. Pan Harvel nás dovezl autem k jeho domu 
a tam na nás čekala jeho žena a dcera Ava, kterým jsme se také představili. Paní 
Harvelová nám ukázala celý dům a když jsme měli vybaleno, tak nás čekala večeře 
(kuře, rýže se zeleninou a placka). Rodina nám každý den dávala také obědové 
balíčky, ve kterých bylo pití, malý sáček brambůrek, jablko, čokoládová tyčinka a 
sendviče.  
Další den jsme se vypravili do hradu Windsor, k nejstarší chlapecké škole Eton a do 
muzea voskových figurín Madame Tussauds. Pak jsme se každý vydali do 
hostitelských rodin. Na večeři jsme měli hranolky a rybí prsty s vařenou zeleninou. 
Snídani jsme měli většinou stejnou-lupínky s mlékem a máslové toasty. Ve čtvrtek 
ráno jsme už měli sbalené všechny věci a rodina nás odvezla na meeting point, kde 
jsme se sešli s ostatními a s rodinami jsme se rozloučili. Mohli jsme jim přivézt i 
nějaké drobné dárky. Tento poslední den nás čekala procházka parkem Greenwich, 
viděli jsme i nultý poledník, Tower Bridge, katedrálu sv. Pavla a plavili jsme se lodí 
po řece Temži. V pátek jsme se vrátili do Brankovic ke škole kolem půl čtvrté 
odpoledne. Byl to pro všechny moc krásný týden, plný nezapomenutelných zážitků.  

 
Tereza Nováková, 8. A 
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Hudební program pro 4., 5. a 6. ročník 
V úterý 22. 10. 2019 k nám do školy 
přijela agentura Forest Gump s 
programem FOLK. Když jsme  se všichni 
sešli v hudebně, přivítal nás milý pán. 
Ten nám celou hodinu zpíval a hrál na 
kytaru. Ti, co písničku znali, zpívali s 
ním, a ti, co ne, jen poslouchali. Nejvíce 
se nám líbilo, když jsme museli zavřít 
oči a pozorně poslouchat. Pak se nás 

pán ptal, o čem zpíval. Správnou odpověď jsme vybírali z několika možností. Pán 
nás chválil, že jsme pozorní posluchači a také výborně zpíváme. Byla to legrace a 
celý program se nám moc líbil. 

Natálie Bozděchová, 5. třída 
Domov Hvězda – výstava POHÁDKY 

 
Ve středu 23. 10. 2019 se žáci 4. B a 5. třídy vypravili do Nových Hvězdlic na 
výstavu s názvem POHÁDKY. Moc jsme se těšili, protože jsme zde měli vystavené 

svoje výkresy s pohádkovými motivy. Hned u 
dveří nás přivítal zelený hastrman, viděli jsme 
perníkovou chaloupku, Honza si podřimoval 
na peci a v pekle vařili v kotlíku krysí polévku. 
Pejsek s kočičkou měli upečený poschoďový 
dort a houpací křeslo bylo připraveno pro 
ovčí babičku. Moc se nám taky líbilo, že jsme 
museli plnit úkoly, které nebyly úplně 
jednoduché. Po svačině nás čekal soutěžní 
kvíz s dvaceti pěti otázkami, ve kterém se 

ukázalo, která třída je lepší znalec pohádek. Obě skupiny dostaly sladkou odměnu 
za své znalosti. A také nám moc chutnal perníček, který jsme dostali při odchodu. 
Protože bylo venku skoro letní počasí, proběhli jsme se v parku a vyrazili do 
místního obchodu. Zde si každý koupil, na co měl zrovna chuť. Celou exkurzi jsme 
zakončili na dětském hřišti, kde kluci hráli fotbal a děvčata se zabavila po svém. 
Prostě jsme prožili super den. 

                                                 Žáci z kroužku Redakce 
 


