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Večerníček nemusí být jen v televizi 
Kdo šel ve čtvrtek odpoledne  kolem základní školy na sídlišti Osvobození, musel si připadat jako v pohádce.  
Probíhalo tam totiţ Odpoledne s Večerníčkem. Na startu 

jsme se s postavičkou Večerníčka vyfotili, vyrobili si čepice 

z papíru, dostali kartičky a vyrazili na cestu jeho světem. A 

ţe bylo co procházet. Hned na prvním stanovišti jsme si 

mohli vyzkoušet, jak Malá čarodějnice létala na koštěti. 

Jednalo se o slalom mezi stromy.  Potom nás čekala jízda na 

koloběţce.  Pohádkoví vodníci nás učili chytat  ryby. A uţ 

jsme pokračovali k dalším známým postavičkám z 

večerníčků. Králíci z klobouku Bob a Bobek asi měli málo 

dřeva, protoţe jsme jim přímo do jejich  klobouku 

kouzelníka Pokustóna házeli šišky na topení. Podle dětí byli 
naprosto úţasní. Maxipes Fík si připravil skákání v pytli. Šli 

jsme další kousek cesty po poli a tam jsme na stanovišti 

skládali  puzzle, jak jinak neţ s motivem Večerníčku. U 

„Zámečku“ nás čekalo jedno z posledních stanovišť. Pro 

změnu jsme se vydali do větší nadmořské výšky, do hor za 

Krakonošem, který si připravil malou poznávačku. Bylo 

v ní různé jehličí, listí, ţaludy, kaštany atd. Samozřejmě, ţe 

to dětem  nedělalo problém, stejně jako ostatní úkoly. U 

školy byl poslední úkol. Známí popletové Pat a Mat, 

mimochodem vypadali velice věrohodně, stavěli věţ 

z kostek a umíte si představit, jak se jim asi dařilo. Tak jim děti trochu pomohly a bylo vidět,  ţe kolem nás máme samé 

architekty, kteří si umí práci  dobře promyslet, a pak jim nedělalo problém věţ postavit. Ti, kteří na stanovištích 
soutěţili a splnili všechny úkoly, dostali na školním hřišti odměnu. Navíc si opekli špekáček  a mohli si zazpívat 

s děvčaty z kytarového krouţku známé písničky. Pohádkové odpoledne se povedlo, zúčastnilo se přes 120 soutěţících 

(to nepočítáme rodiče). Dokonce i počasí nám přálo, takţe kdybych měl celému odpoledni dát známku, byla by to 

určitě jednička. A patří všem, kteří takové báječné odpoledne pro děti připravili.                          
                                                                                                                                                                                         Roman Cháb 7.A  
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Parlament měl plné ruce práce 
Letos začala činnost školního parlamentu velice brzy.   
Na prvním setkání nám bylo řečeno, ţe naše škola bude 
pořádat zábavné odpoledne pro předškolní děti a ţáky prvního 
stupně. Parlament se scházel vţdy po týdnu, někdy i dříve, 
kaţdá třída měla rozděleny úkoly, které mají splnit. Deváté 

třídy měly stanoviště, osmé zajišťovaly osoby a podobně aţ 
k těm nejmenším. V úterý před konanou akcí byla poslední 
schůzka, poslední detaily byly doladěné, vše připraveno, my 
měli konečně dobrý pocit, ţe nám nic nechybí, a uţ jsme se 
začínali těšit na čtvrtek. Kdyţ konečně nastala ta chvíle, byli 
jsme nadšení, děti to moc bavilo, nás také a dokonce i rodiče 
byli spokojení. Samozřejmě podíl na tom mají všichni, kteří se 
zapojili, ale myslím si, ţe školní parlament si můţe gratulovat, 
protoţe tuto práci odvedl dobře.              Zuzana Smrčková 9.B 

 

9.B se vrátila do první třídy 
Naše třída se domluvila, že pro prvňáčky přichystá hry.  
Kdyţ jsme měli všechno hotové, předvedli jsme návrh 
vedení, které nám ho schválilo. Proto jsme začali 
s mohutnějšími přípravami. V pondělí ráno jsme se ustrojili 
a na začátku hodiny šli za prvňáky, kteří nás s úsměvem na 

tváři přivítali. Měli jsme 9 stanovišť: házení do kruhu, 
poznávání předmětů poslepu, vyprávění pohádky, kreslení 
na tabuli, zpívání písničky, pamatování věcí, skákání panáka 
a ţabáka a chůze se lţící, na které byl míček. Děti to bavilo, 
proto byly brzy hotové. Jako dík nám poskytly úsměvy a 
podělily se s námi o to, co uţ se naučily. Děti nám slíbily, ţe 
namalují obrázek toho, co je nejvíce bavilo. Vypravili jsme 
se za nimi i druhý den.  Ţáci a paní učitelky byli spokojeni 
s naší prací, proto jsme se dohodli na další spolupráci.                                                                                                             

                                                             Pavlína Kubešová 9.B 


