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Jako každý rok i letos se blíží zápis do prvních tříd, a proto jsme se 
rozhodly zeptat  paní zástupkyně Jaroslavy Letákové, která má zápis 
na starost. Byla tak hodná a odpověděla nám na pár otázek.

Kdy se bude zápis konat?
Zápis se bude konat 11. února 2011.

Od kolika do kolika hodin mají možnost rodiče s dětmi přijít?
Dveře jsou pro ně otevřené od 14: 00 do 18: 00 hodin. Velmi důležité je, že mohou přijít děti i 
z jiných obvodů.

Co je k zápisu potřeba?
Zapotřebí  je rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů a hlavně si rodiče nesmí 
zapomenout děti !!!! 

A jak Vy sama se těšíte na budoucí prvňáčky? 
Ano, já se na roztomilé prvňáčky těším.

A nakonec něco oddychového. 

Na co se děti mohou těšit a mají se něčeho bát?
Děti se nemusí ničeho bát, řekla nám paní zástupkyně s důrazem, naopak, mohou se těšit na plno 
senzačních aktivit. Mohou si pochovat křečka Tomáška, morče Čertíka a králíka Tondu 
z chovatelského kroužku, mohou si vyrobit něco z keramické hlíny nebo si zahrát na počítači 
v počítačové učebně na nových noteboocích.

Takže budoucí prvňáčci – těšíme se na vás, jste u nás vítáni.

                                     Bára a Anička 6.A

Redakce školního časopisu Sovík. 
Jsme rádi, že pro vás můžeme psát 
články  a novinky z naší školy.
Nejnovější zprávy najdete právě 
tady.

Anička



Řešení  hledej na dalších stránkách časopisu.

1. Slyšel jsi mě před chvílí, teď mě slyšíš zase. Za chvíli zemřu, ale jen do 
doby, než mě znovu nezavoláš. Kdo jsem?

2. Tři muži se potápějí v řece, když vylezou z vody, pouze dva mají mokré vlasy, jak to ? 

Kde vždycky včerejšek přichází až po dnešku ?                                Anička

Ousman
Adoptovaného Ousmana máme už asi 3 roky.  Ročně mu posíláme asi 6 tisíc korun, 
které mu umožní získat vzdělání.
Letos proběhne opět školní jarmark, jehož výtěžek bude věnován právě pro našeho 
adoptovaného Ousmana.

Jarní jarmark
Jarmark se bude konat 14. dubna 2011 a bude zaměřený na Velikonoce.
V letošním školním roce jsme již získali za perníčky prodávané před Vánocemi 
v obchodním domě Andy 1 800 korun.
Terka a Pavla

Sněhulák

Objevil se sněhuláček, Letíme k polárnímu kruhu,
bílý jak na nebi mráček. já radovat se mohu.
Rozhlíží se do kraje, Navštívíme lední medvídky,
lidičky- hlavně, ať netaje. je to výlet jak do zimní pohádky.
Zimu mám hodně rád, Ta dobrý konec vždycky má,
je to skvělý kamarád. můj život každou zimu znovu začíná.
Když napadne nový sníh, Tak nezapomeňte lidičky,
to jsem vždy zcela zjih. teď stojím u té naší uličky.
Každá sněhová vločka, Usmějte se, zamávejte,
těší moje očka. po celý rok se rádi mějte.
Přes den stojím, nic nedělám,
na lidi se usmívám.
Když se setmí - přátelé, Mgr. Alena Hejlová
přiletí mí andělé.
Vezmou mě mezi křídla svá,
zimní rej pěkně začíná.



      Dne 8. ledna se třída 7. B a část tříd 8. B a 9.A vydala na lyžařský kurz.

 Sraz byl v 10:00 před školou. 
Když jsme dorazili do Rokytnice, 
dojeli jsme na zastávku blízko 
našeho penzionu Skol. Věci jsme 
si nechali odvézt před penzion. 
O něco později jsme už s lyžemi a 
snowboardy vyrazili na svah. 
Vedoucí kurzu byl pan učitel 
Javůrek, který měl na starosti 

snowboardisty  a , paní učitelka Hlobeňová , instruktorka lyžařů, byla zároveň i 
ošetřovatelka. Po namáhavém výstupu jsme zjistili, že  je na vleku i poma. 
V úterý jsme místo lyžování vyrazili do města, abychom si dokoupili pití a něco na zub. 
Po poledním klidu jsme vyrazili na svah bobovat. Ve středu  zůstali snowboardisti na 
svahu a většina lyžařů vyrazila na Lysou horu.  Každý den dopoledne jsme  hodnotili 
den předešlý  a řekli si, co budeme dělat druhý den. Den před odjezdem – ve čtvrtek - 
se uskutečnily slalomové závody mezi snowboardisty a lyžaři.  Lyžařský kurz jsem si 
moc užila.
                                                                                                                           Linda  8. B

Lyžařský kurz 
Dne 8. 1.  třídy 7. B, 8. B a 9.A odjely na lyžařský kurz do 
Rokytnice nad Jizerou. Po příjezdu jsme se ubytovali 
v penzionu  jménem Skol . První den nám počasí moc 
nepřálo, bylo deštivo, ale druhý den  se vyjasnilo a byly 
příjemné podmínky k lyžování a tak jsme  vyrazili na 
sjezdovku, která byla kousek od naší chatky . Rozdělili jsme se do dvou skupin  - na 
lyžaře, které vyučovala paní učitelka Hlobeňová,  a na snowboardisty,  které vyučoval 
pan učitel Javůrek. Některé lyžaře vzala paní učitelka Hlobeňová  na Lysou horu. Ne 
každý den jsme lyžovali, ve středu jsme měli  odpočinkový den a šli jsem do města, kde 
jsme si koupili pytle a odpoledne jsme na nich jezdili, byla to zábava. Téměř každý večer 
jsme hráli společenské hry, nejraději však tak zvané kostky  a městečko Miami .Po 
týdnu jsme se vraceli domů  plni  zážitků. Mně osobně se lyžařský kurz velice líbil a moc 
jsem si ho užila.                             
                                                                                         * Anežka Stejskalová *

Řešení hádanek : ozvěna, třetí je holohlavý, ve slovníku


