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1. Představujeme se 

1. třída 

Adam Jindřich 

Kapinusová Berta 

Ondo Julek od 25.11.  

Pátková Adéla 

Procházková Tereza 

2. třída 

Havel Ján 

Chalupa Vít 

Kolářová Klára 

Micková Natálka od 7.10. 

Pelikán Petr 

3. třída 

Čech Jakub 

Čeloud Michal 

Franzbergr Dominik od 1.10. do 26.10. 

Gábor Dominik 

Jahodová Kateřina 

Kapinusová Anna 

Kosmáková Kateřina 

Kvapilová Markéta 

Ondo Lukáš od 25.11.  

Svobodová Veronika od 18.11. do 22.12. 

4. třída  

Klíma Tomáš 

Micka Lubomírod  7.10. 

5. třída 

OndováNatálie od 25.11. 
 
Paní ředitelka:  Mgr. Jitka Řezníčková 
Paní učitelky: Mgr. Jana Mertlová 

Mgr. Zdeňka Nejezchlebová – asistent pedagoga 
Paní vychovatelka: Mgr. Jana Mertlová 
Paní školnice: Ludmila Neubauerová, Paní kuchařka: Ivana Gáborová 
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2. Akce 
o Dopravní výchova 

o Zdravý životní styl, první pomoc 

o Srdce z lásky věnované 

o Cestopisný dokument o Keni 

o Divadelní představení „O kocouru Mikešovi“, Pasáž Třebíč 

o Adventní čas, projektový den 

o Pobyt v přírodě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Beseda o Keni 

Česká republika je 122 x menší než Keňa 
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3. Postřehy 

Katka Jahodová 
Líbilo se mi na dopravním hřišti. Jezdili jsme na kolech, svítily tam semafory. 
Dívali jsme se na ty barvy- červená znamená STOP, oranžová PŘIPRAVIT, zelená 
JET! Líbili se mi i dopravní značky a motokáry. 
Mikeš-bylo to hezké, líbilo se mi to. Dobře to vymysleli. Dobře to dopadlo.                  
Byly tam kostýmy – prasátko, kočička, babička, Pepík, koza. Potom ještě 
Mařenka a její tatínek. 
Advent – mně se líbilo vystoupení u betlému. Těším se na Vánoce a na čerty. 
Přeji si pod stromeček legíny, náramek a boty. Těším se na tuhle neděli, protože 
máme vánoční besídku. Hraji tam babičku.   
 
Dominik Gábor 
Na dopravním hřišti to bylo dobré, stejné jako loni – motokáry, kola.  
Já jsem jezdil na motokáře 3x a na kole asi 2x a byl jsem chodec. Dostali jsme 
úkol – dřevěné žetonky. Paní policistka nám řekla, že kdo bude mít nula, tak 
propadl zkouškou, já jsem měl pět, všechny mi zůstaly. Taky mi paní policistka 
půjčila helmu na kolo a na motokáru. 
Srdce jsme vyráběli v družině z velkého kartonu. Vybarvili jsme je červeně, pak 
jsme na to obtiskli bílou barvou natřené ruce. Ve škole jsme cvičili tanečky a 
pak jsme je předvedli babičkám a dědečkům a dali jsme jim dvě srdce, jedno 
menší a jedno větší. 
Mikeš se mi líbil. Nejvíc jak udělali postavičky. Taky to udělali stejně jako 
pohádku, na kterou jsme včera koukali v družině. Pak mě bavila motorka, jak 
dělala vtipný zvuk. Taky se mi líbilo, jak nemohl jít Pepík do školy a Mikeš se učil 
místo něho. 
Advent – těším se na Vánoce a jak bude chodit čertík s andílkem.  
Mamka mi koupí punčochu. Nevím, jestli budeme doma dělat adventní věnec.  
Paní učitelka Šebková nám vyprávěla o Barborce.   
 
Petřík Pelikán 
Nejvíc se mi líbilo, jak jsem jezdil na motokárách a ještě víc na kole. Líbilo se mi 
zastavování na semaforech. Taky mě bavilo být chodec. Taky jsme byli 
nakupovat v hračkářství. 
Na Mikešovi se mi líbilo, jak jeli s pašíkem na motorce. A ze všeho nejvíc se mi 
líbilo, jak šel Mikeš do školy. A ještě, jak Mikeš počítal, třeba 1+1 napsal 11. 
 
Klárka Kolářová 
Udělali jsme jedno malé a jedno velké srdíčko. Obtiskávali jsme na ně ruce              
a lepili ruce z růžového papíru. Darovali jsme je babičkám a dědečkům z lásky. 
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Anička Kapinusová 
Divadlo se mi líbilo, i postavičky. V družině jsme se dívali na příběh „Mikeš na 
pouti“ a tak také divadlo začalo. 
Doma máme adventní věnec. Dělali jsme ho v senátu (velký dům v Cidlině, 
může se tam někdy i tancovat). Mám ještě velký kalendář - když otevřete 
nějaké číslo, tak tam máte čokoládku. Těším se na andílka, mikuláše a čerta. A 
těším se na to vystoupení. Hraji Zimní královnu. 
 
Michal Čeloud 
Na pohádce O Mikešovi se mi líbilo, jak jel kocour Mikeš s prasátkem z pouti 
domů na motorce a nabourali. A pak přijel ten pán, jak si spletl ten trakař 
s motorkou. 
 
Katka Kosmáková 
Těším se hodně na mikuláše, až mu zazpívám písničku a těším se hodně na 
besídku. Hraji Gerdu. Těším se hlavně na Vánoce, na dárky a až budeme zdobit 
vánoční stromeček. 
Líbilo se mi, jak jsme měli na paní ředitelku připravené masky. Překvapení se 
nám povedlo. 
 
Adélka Pátková 
Na dopravním hřišti jsme jezdili na kolech, byly tam značky a semafory, kola a 
motokáry. Nejvíc mě bavilo ježdění, žetonky jsem ale neměla, ty měli jen 
druháci a třeťáci. 
Líbil se mi kocour Mikeš, protože byl zábavný, protože neuměl chodit s botama, 
ale dopadlo to dobře. 
 
Bertička Kapinusová 
Z Mikeše si pamatuji nejvíc, jak ten kluk dával Mikešovi boty. Jmenoval se 
Pepík. Naučil Mikeše chodit. Nebylo to jednoduché, Mikeš když udělal jeden 
krok, tak spadl. Ale pak se to naučil, protože se držel toho kluka chodil s ním 
chvíli. 
Andělovi dám náhrdelník. U nás to bude asi Šarlota, je to trochu poznat, 
protože nemá žádnou masku na obličeji. V družině jsem si vyrobila masku 
andílka.  Těším se na Vánoce, protože bude Ježíšek a já asi dostanu interaktivní 
zvířátko. To je takový ptáček. Těším se, že budu mít náušnice, nechám si 
nastřelit uši. Už mám hodně náušnic. Ty, co jsou jen „nacvakávací“ trošku bolí. 
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Markétka Kvapilová 

 
 
 
Jakub Čech 
Mikeš se mi líbil. Hodně se mi na něm líbilo, jak měli herci pěkné oblečky. Nejvíc 
se mi líbilo, jak jel Mikeš s čuníkem na pouť. 
Těším se na čerty. Nebojím se, to jsou převlečení lidé. Na adventu se mi líbí, jak 
se zapalují svíčky. Betlém se mi líbil. Na vystoupení se těším, protože je docela 
dlouhé. Hraji Kaje. Nejvíce se mi líbí scéna s loupežníky. 
 
Terezka Procházková 
Doma máme zapálenou jednu svíčku, protože je první adventní neděle. Dneska 
jsme strašili paní učitelku. Oblékli jsme si nenápadně masky, které jsme si 
vyrobili v družině. Paní ředitelce se překvapení líbilo. 
Těším se na vystoupení. Hraji sluníčko, jsem dcerka loupežníků a říkám něco 
s Bertičkou a Jindříškem. 
Viděla jsem kocourka, jmenoval se Mikeš. Byl černý, vypadal srandovně, uměl 
mluvit a chodit v botách. Byla tam i babička. Bylo tam ještě prasátko.  
Ale nepamatuji si, jak vypadalo. 
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Tomáš Klíma 
Líbí se mi svíčky a Vánoce. Čerty mám taky rád. Nebojím se, protože jsem 
hodný. 
 
Jindřich Adam 

 
 
Ján Havel 
Na kocourovi Mikeši se mi nejvíc líbil ten kocour Mikeš, potom prasátko a koza. 
Jak přijeli k hospodě na trakači a jeden pán si ho spletl s motorkou, tak zvířátka 
jela domů na motorce. 
 
Lubor Micka 
Líbilo se mi, jak jel Mikeš s motorkou a jak potom nabourali a přišel pán 
s trakařem. Vrátil jim ho a jel na motorce zpátky. Potom se mi líbil Mikeš, jak se 
učil a jak byli s prasátkem na pouti. Taky jak kozel brečel, kvůli tomu, že se jim 
ztratil Mikeš – pak na konci zpívali. 
Advent – těším se na sobotu, až budou chodit čerti a těším se na neděli, že 
budeme vystupovat „bílou zimu a aerobik“. Těším se na Vánoce. Paní učitelka 
nám vyprávěla o Barborce a měla klacík ze stromu. 
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Natálka Micková 
Z představení se mi nejvíc líbil Mikeš, protože se mi líbil oblek a že je hodný. 
Taky jak naboural s motorkou a jak se svezl na vozíčku. Prasátko bylo v boudě a 
mělo velký zadek. Líbilo se mi, jak tam pustili psa.  
Těším se hodně na Ježíška a na Vánoce, protože budou dárky. A taky se těším 
na čerty a na mikuláše a na anděly, protože dostaneme dárky, abychom 
nezlobili, abychom se měli dobře, aby nás neodnesli do pekla a aby nás 
nepomalovali.  
 

Natálka Ondová 
V družině máme adventní kalendář. Děti ho vyrobily, každý den máme v jedné 
botičce lísteček s úkolem od Mikuláše. Za splnění úkolu dostaneme něco, třeba 
nějakou sladkost. 
Doma zapalujeme svíčky každou neděli, takže teď nám hoří jedna.  

Vítek Chalupa 

Před Vánoci se mi hodně líbil trénink na vystoupení v Sokolovně. Těším se, až 
budou čerti, protože se mi líbí. Od Ježíška bych chtěl dva tablety. Jednoho pro 
bráchu a jednoho pro mě.  

 

Veronika Svobodová 
Jsem u tety s bratránkem, mám tu děti ze školy. Hrajeme si, připravujeme 
vystoupení s žíněnkami a pohádku o Zimní královně. V družině se těším na 
řešení dalšího úkolu od Mikuláše. Těším se na Vánoce, na dárky a až budeme 
všichni pohromadě.  
 

Julek Ondo 
Pro Mikuláše umím půlku říkanky, dál už to neumím, ale naučím se to.  
Těším se na čerty a na Vánoce, taky na nedělní vystoupení. Budu tancovat. 
V družině maluji, včera jsem vybarvoval domeček. Zdi byly hnědé a okna byla 
modrá. 
 

 

 

 

 

 

 



 

4. Školní družina

Vlaštovkiáda

 
1. Čech Jakub                                                        11 bodů
2. Jahodová Katka                                                  9 bodů
3. Gábor Dominik                                                    4 body
4. Pelikán Petr, Čeloud Michal                              2 body
5. Havel Ján, Kolářová Klárka, Pátková Adélka   1 bod
 

 
Bollo - ball  1.Ondová Natálie 111 bodů

2. Micka Lubor      107 bodů

3.-4. Jahodová Kateřina   98 bodů
3.- 4. Kvapilová Markétka 91 bodů
 

Ondo L. 74, Kosmáková K. 69, 
A. 60, Čech J. 60, Gábor D. 60, Kapisnusová A. 57, Kolářová K. 54, 
Ondo J. 54 
 

 
 
 

 

 

 

Školní družina 

 

1. Čech Jakub                                                        11 bodů 
2. Jahodová Katka                                                  9 bodů 
3. Gábor Dominik                                                    4 body 

Michal                              2 body 
5. Havel Ján, Kolářová Klárka, Pátková Adélka   1 bod 

Ondová Natálie 111 bodů 
2. Micka Lubor      107 bodů 

4. Jahodová Kateřina   98 bodů 
4. Kvapilová Markétka 91 bodů 

L. 74, Kosmáková K. 69, Havel J. 67, Čeloud M. 66, Micková N. 64, Pátková 
A. 60, Čech J. 60, Gábor D. 60, Kapisnusová A. 57, Kolářová K. 54, 
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Havel J. 67, Čeloud M. 66, Micková N. 64, Pátková 
A. 60, Čech J. 60, Gábor D. 60, Kapisnusová A. 57, Kolářová K. 54,  
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Aktivita a práce v týmu ŠD  
 
září 
1. Jahodová K.      
2. Kapinusová A.    
3. Gábor D.             
 
 
říjen 
1.Jahodová K.      
2.Kapinusová A.  
3.-5.  Gábor D.        
3.-5.  Micka L.        
3.-5.  Pátková A.     

listopad 
1.Micka L.        
2.Kolářová K.   
3.-4. Kosmáková K. 
3.-4. Pátková A.  
 
prosinec 
1. Pelikán P.         
2. Pátková A.      
3. Gábor D.          

leden 
1.Čech Jakub 
2. Jahodová Katka 
3. Micka Lubor 

 
 
Paní vychovatelka 

Děkuji všem dětem za pěknou práci v družině. Udělali jsme hodně práce, ale 
nejvíce si vážím „práce na sobě“. Umíme objevit a přiznat si věci, které nám 
vlastně nevyhovují.  Proto je nám spolu dobře při práci i relaxaci  
 

Voláme sluníčko haló 
Jaromír Nohavica 

 
1. Voláme sluníčko haló,haló, 
tepla je na světě málo, málo, 
vylez a rozežeň mraky, mraky 

a já ti pomůžu taky, hm. 
 

2. Voláme skřivana haló, haló, 
písní je na světě málo, málo, 

přileť a zazpívej pro mě, pro mě, 
žijeme přec' v jednom domě, hm. 

 
3. Voláme: človíčku, haló, haló, 

lásky je na světě málo, málo, málo ... 
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5. Různé 
 

Sportovní liga Lesonice 
V hodinách TV jsme zahájili kondiční testy. Název k této aktivitě „Sportovní liga 
Lesonice“ vymysleli žáci. Měření proběhne každý měsíc, nejbližší termín po 
jarních prázdninách.Přejeme dobrou kondici, chuť do práce a radost z pohybu! 
 

 
 
Člunkový běh 4 x 10 m 
Skok do dálky z místa 
Leh-sed opakovaně po dobu1 minuta 
Série cviků stoj-vzpor dřepmo-vzpor ležmo-vzpor dřepmo-stoj po dobu 1 min. 
Švihadlo počet přeskoků snožmo bez meziskoku a chyby (max. 1 minuta) 
Dotek země v hlubokém ohnutém předklonu, natažená kolena. Nebo v sedě 
snožmo přednožmo chytit špičky, natažená kolena.  
Vis na svislé tyči 1/2 minuty bez doteku země  
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Školní bál 15.1.2016 
Děkujeme všem za spolupráci, účast a podporu plesu. Hudba - duo „los Valos“. 
 

Minisčítání 
Pořádá Český statistický úřad od 1.10. do 13.11. 2015. 1783 studentů a žáků 
z 614 škol v ČR vyplnilo elektronicky 29 628 dotazníků týkajících se zájmů dětí. 
Výsledky si můžete najít na www.miniscitani.cz . 
 

Srdce s láskou darované 
První ročník proběhl v r. 2014, zúčastnilo se 10 500 dětí z ČR.  
My jsme se zapojili letos poprvé. Soutěž nás zaujala svým posláním.  
Vyrobená srdce jsme darovali dědečkům a babičkám v Lesonicích. 
Výsledky budou vyhlášeny 31. 3. 2016. Hlasování probíhá elektronicky.  
Hlasovat pro naše srdce můžete na 32. straně webu.   
http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2015?paginator-page=32 
 

Soutěž malý konstruktér 
Gratulujeme všem účastníkům soutěže. 
1.- 2. Klárka, Kubík, Lubor , Dominik 

1.-2. Vítek, Honzík 

3. Bertička, Katka J., Natálka O., Natálka M., Terezka 

4. Michal 

5. Jindřišek 

6. Poděkování 
 

Děkujeme Zastupitelstvu obce Lesonice, sponzorům, rodičům a přátelům školy 
za spolupráci a podporu. 

 
Přejeme dětem bílé pololetní prázdniny,  

a pak s chutí do druhé poloviny školního roku! 
 

 


