
 

  



PRO ZAČÁTEK TU MÁME  
POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Z MINULÉHO ČÍSLA 

 

... čerstvé housky a podmáslí. Po snídani jsme pelášili k řece se vykoupat. Po dopoledni 

stráveném u řeky nás babička zavolala na chléb s máslem a solí. Po obědě jsme s Ronem  

šli zase k vodě. Byli jsme tam dlouho a za celou tu dobu jsme si nachytali ryby k večeři.  

Okolo páté hodiny jsme rozdělali oheň a opekli si náš úlovek. Potom jsme šli spát... 

 

Konec příběhu se dozvíte v dalším čísle. 

 (Zatím vám stále neprozradíme, kdo příběh napsal.)  

 

SOUTĚŽNÍ RÉBUSY 

 

Připravili jsme pro Vás několik rébusů, ve kterých se skrývají slova. 

Soutěžní úkoly: 

1. Napiš slova, která jsou na obrázcích 1 - 5. 

2. Napiš slovo, které se na obrázcích vyskytuje dvakrát. 

Své odpovědí pište na email lukas.caha@zsvelkehamry.cz 

Poslední den, kdy můžeš odpovědět, je 11. května 2020. Těšíme se na tvou odpověď. 

Nezapomeň do emailu napsat odpovědi, své jméno a třídu.  

 

Malá nápověda  
k rozluštění rébusů: 

Na tomto obrázku  

se nachází slovo LED. 

Dokážeš rozluštit další rébusy? 
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 STALO SE... 

 

  

 

Ve středu 5. února 2020 k nám přijel spisovatel  

Václav Dvořák. Besedoval s pátými a šestými ročníky  

o své knize „Písečníci a bludný asteroid“.  

Kniha nás velice zaujala a jsme rádi, že můžeme  

mít jeho knihu ve čtenářských dílnách. 

  

 

 

V úterý 18. února 2020 se naši prvňáčci šli podívat,  

jak to vypadá mezi silnými a statečnými hasiči 

v Tanvaldě. 

  

 

 

V úterý 18. února 2020 se u nás ve škole uskutečnila 

beseda na téma „Bezpečný internet“. 

Přednášel kpt. PhDr. Jan Melša. 

  

 

 

V úterý 25. února 2020 navštívil první, druhou a třetí 

třídu Bovýsek (maskot firmy Bovys). S žáky si povídal a 

také si s nimi zahrál několik soutěží. Všichni obdrželi i 

malý dáreček. 

  



STALO SE... 

  

            Od 9. 3. do 15. 3. 2020 jsme měli jarní prázdniny. Během prázdnin 

v celém světě vypukla koronavirová epidemie. Vláda zavřela všechny školy a my 

jsme se začali učit online. Učitelé nám zadávají úkoly a dělají s námi 

videohovory přes Teams.  

            Abychom věděli, co se děje ve škole, sledujeme školní Instagram  

a webové stránky naší školy. Našli jsme tam například manuály na nový 

komunikační kanál Teams, který pomohl zpracovat Marek Fichtner  

ze 7. B. Tímto mu chceme poděkovat, protože nám tím velice pomohl.  

            Dále jsme se na webu školy dočetli, že se koná soutěž pro 1. stupeň.  

Do soutěže žáci mohou nakreslit obrázky, které se vztahují k této „rouškové“ 

době.  

            Také nás potěšila informace o projektu, který škola připravuje. Projekt  

se jmenuje: „Jak jsme sportovali v domácí škole“.  Naším úkolem je vytvořit  

si „Deník svého zdraví“, do kterého si můžeme zapisovat vše, co jsme jednotlivé 

dny dělali. Je zcela na nás, jak deník zpracujeme.  Více informací si přečtěte  

na webu školy. 

            Překvapilo nás, že i u nás ve škole se šijí roušky. Šijí je paní vychovatelky, 

uklízečky a kuchařky.  

 

Sledujte školní Instagram a webové stránky naší školy 

a noste roušky! 

 



ŽÁKOVSKÉ SLOHY NA TÉMA: SPOLU DOMA 

Jelikož máme v téhle situaci omezené možnosti, často hrajeme karty a dost koukáme  
na televizi. S menšími přestávkami se věnuji škole, která mě moc neleze do hlavy.  
Moje největší zábava je naše kočka Bibinka. S mamkou šijeme plyšáky a moc nás to baví.  
O zábavu máme postaráno. Všem přejeme hodně zábavy a zdraví. Vydržte! 

Věra Ř., 5. B 

 

V tomto čase musíme být častěji doma. Nemohu chodit na fotbalové tréninky a zápasy. 
Musíme se doma zabavit jinak, hraním deskových her, karet, kostek a jiných her.  
Hraji si s křečky. Rád si kreslím obrázky. S tatínkem jezdíme k dědečkovi pomáhat  
se dřívím. Hraji si hry na Xboxu a nebo na tabletu. Pouštíme si na televizi filmy a pohádky.  
Čtu si časopisy 100+1, které mi dal dědeček. 

Pavel K., 5. A 

 

Kvůli koronaviru jsme všichni museli zůstat doma. Má to nějaké výhody a i nevýhody. 

Výhoda je to, že nemusíme brzy vstávat a nevýhoda je to, že musíme zůstat doma  

a nemůžeme jít ani do kina. Občas si hrajeme na Xboxu a každé dopoledne děláme úkoly. 

Když je hezky, chodíme ven. Včera jsme byli celé odpoledne venku před domem  

a grilovali jsme. Na těch „prázdninách“ mi vadí, že nemůžu chodit do obchodu. Nemohla 

jsem jít ani s Ferdou k veterináři. Dobré je to, že nemusíme chodit do školy. Zatím mě to 

doma baví, ale s bratrem si už trochu lezeme na nervy. 

Verča K., 5. A 

 

Je 24. března a já a naše rodina jsme doma a asi ještě chvilku doma zůstaneme. Protože 

máme dlouhou chvíli, musíme se nějak zabavit. Takže každý den vstaneme (většinou  

v deset), oblékneme se, umyjeme se, nasnídáme se, pustíme televizi a koukáme  

na „ÚčíTelku“, to je pořad pro nás, pro děti, co teď nemůžou do školy. To ale trvá jenom  

do oběda, takže se potom naobědváme a po obědě si uděláme nějaké úkoly. Po nich  

si můžeme jít hrát. Třeba teď jsme si udělali suprovej bunkr a budeme ho zdokonalovat  

a zdokonalovat a zdokonalovat...! Nevěřila bych, že to někdy řeknu, ale už se těším  

do školy! Chybí mi kamarádi a to učení z domu také není lehké! Ale berme to z té pozitivní 

stránky. Například doma máme víc času na hraní a můžeme déle spát!!! Nejvíc se mi stýská 

po kamarádech a naší paní učitelce. Rodičům doma pomáháme, například vařit...  

Už se těším do školy, ale asi to bude ještě chvilku trvat.  

Verča V., 5. A 



 

Jsme doma a nechodíme do školy, protože se světem šíří nemoc COVID-19. Doma je s námi 

mamka, která nám pomáhá s učením. Připomíná nám to trochu letní prázdniny. S tím 

rozdílem, že nemůžeme nikam chodit. Volný čas věnujeme učení a při odpočinku hrám. 

Mezi naše nejoblíbenější hry patří „Dostihy a sázky“, „Kostky“ a „Opičky“. Tím, že jsme stále 

doma, máme nedostatek pohybu. Proto se sestrou tvoříme po celém domě opičí dráhy. 

Jsem ráda doma s rodinou, ale do školy se už moc těším na kamarády a hlavně na Vás paní 

učitelko! 

Adéla F., 5. A 

 

Kvůli novému druhu viru (koronaviru) se zavřely školy a teď se doma nudím. Protože jsem 

doma víc, hraji počítačové hry, a to především když jsou rodiče v práci. Když je hezky, 

snažíme se jít někam do přírody, kde nebude moc lidí. Když je koronavir, tak máma chodí 

dřív domů a máme víc času na učení a jiné věci. Po obědě děláme úkoly, zvlášť já a zvlášť 

sestra. Jakmile máme vše hotovo, hrajeme různé hry. Máme více času povídat si o různých 

věcech. Podle mě a mé rodiny je škoda, že nemůžeme třeba na hřiště. Doma máme jiná 

jídla než ve škole. Pořád přemýšlím, jaké by to bylo být doma a bez koronaviru. 

Marek P., 5. A 

 

ŽÁKOVSKÝ SLOH NA TÉMA:  MŮJ REŽIM DNE 

Režim dne je poněkud jiný, než když chodím do školy. Ráno vstávám určitě déle než 

obvykle. Většinou se dopoledne učím a po obědě čtu. Odpoledne chodívám mamince něco 

málo nakoupit, abych se aspoň trochu vyvětrala. Zbytek odpoledne si už většinou hraji, 

nebo něco vyrábíme. Večer už trávíme u televize. 

Věra Ř., 5. B 

 

Další slohy zveřejníme v příštím čísle našeho časopisu. 

  



 

 

  

TAKTO TEĎ PRACUJEME V DOMÁCÍ ŠKOLE 

Toto je naše on-line škola. 



 

  



A TEĎ VELKÉ VAROVÁNÍ! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Časopis tvoří žáci v rámci volnočasové aktivity v rámci projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech 

CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_021/0004504 

Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry, příspěvková organizace, Velké Hamry 212, Velké Hamry 468 45 

I naše škola má srdce a stále myslí na své žáky. 


