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Zážitek z prázdnin 
Byla jsem v kempu Oáza ve Staňkově. Poté jsme jeli na koně. 
Pak jsme jeli na chatu. 
Byla jsem také s kamarádkami na táboře. Strašně se mi tam 
líbilo.  
 

Klára Kvapilová 
 

Zážitek z prázdnin 
Byl jsem na chatě, v Jihlavě a v Brně. U chaty byl rybník, ale 
nekoupal jsem se, protože voda byla hodně špinavá a zelená. 
Tak jsme chodili na procházky do lesa. Moc se mi tam líbilo. 
                               

   Pavel  Nezveda    
 

Zážitky z prázdnin 
Jednou mi mamka řekla, že pojedeme do Prateru. To 
je zábavný park ve Vídni. Jsou tam každý den kolotoče. Já 
jsem jela na kolotoči, kde sedíte v takovém kruhu. Nějaká věc 
vás vyveze nahoru, zastaví na tobogánu a pak jedete dolů. 
Dole vystoupíte a jdete na jinou atrakci. Pak jsem šla na 
točící se kruh. Nakonec jsem šla na takovou kládu, která vás 
sveze dolů, a to vždy dvakrát. Za několik dní jsem jela s 
mamkou na parník. Bylo to úžasné, lidé kolem nám mávali. 
 

Tina Nesibová 

 
 
 



3 
 

Zážitek z prázdnin 
O prázdninách za mnou přijela Tinka a hrály jsme spolu 
Člověče, nezlob se! Pak jsme šly k Lukáškovi a všichni 
společně jsme hráli na žraloka s Alanem. To je pes. Pak jsme 
jeli na kolech k rybníku. Koukali jsme se na ovečky a hladili 
jsme je. U Lukáška jsme jedli sušená jablka.  
Také jsem byla o prázdninách u babičky v Kojeticích. 
 

Iveta Černá 
 
Zážitek z prázdnin 
O prázdninách jsem byl u moře a měl jsem na hlavě 
chobotnici a v puse syrové chapadlo. 
 

Vincent Foral 
 

Můj zážitek z prázdnin 
Nejvíce mě o prázdninách bavilo ježdění v traktoru 
Challenger. Jezdil jsem v něm v lese u Babic. Vozil mě pan 
Venhoda z Čáslavic. Sekli jsme spolu vojtěšku. 
Také jsem byl na chatě. 
 

Lukáš Kvapil 
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Co se ve škole o prázdninách změnilo? 
Změnila se ve škole tělocvična a na ní se mi líbí, že je delší. 
Je prostorná, tak tam máme prostor na hry, jako je třeba 
basketbal atd. A potom se mi líbí, že jsou tam záchody nebo 
že tam také je nástrojovna, ve které jsou různé nástroje a 
posilovací stroje. V tělocvičně máme lana na lezení, na 
kterých si v tělocviku dáme někdy závod. Také budeme 
závodit ve šplhu na tyčích.   
Nové vybavení máme i v počítačové učebně. 
Také se nám změnily paní učitelky. Odešla paní učitelka 
Šálková a přišla paní učitelka Nečesalová. Také si paní 
učitelky jinak rozdělily hodiny. 
 

Roman Ledecký 

  
Co se o prázdninách ve škole změnilo? 
Přes prázdniny nám udělali novou tělocvičnu. Máme nové 
tyče na šplhání. Tělocvična je o hodně prodloužená. Moc se 
mi v ní líbí. U tělocvičny máme nové záchody.  
O přestávkách hrajeme v tělocvičně basketbal.  
 

Veronika Špačková 
 

Co se o prázdninách ve škole změnilo? 
Máme novou tělocvičnu a hned u ní nové záchody. Jsou v ní 
nové tyče na šplhání. Máme tu tělocvičnu   
i prodlouženou. 
V tělocviku tam běháme, cvičíme, hrajeme i hry. A když tam 
jsme o přestávce, hrajeme také hry. Ve družině si tam někdy 
hrajeme s padákem. 

                                                                               
Kateřina Outolná 
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Vylušti k řížovku. 
 

 

     1.                

       2.          

       3.             

       4.          

       5.            

6.                        

       7.           

 
1. Pes z časopisu Čtyřlístek. 
2. V televizi Komisař R__  __. 
3. Světadíl.      

4. Je to ostré.     

5. Je to kulaté a jí se z toho.  

6. Sází kytky.      

7. Jezdíme na tom rádi.   

 
Tina Nesibová, Natálie Jeřábková, Iveta Černá 
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Dýňování       
Paní učitelka z družiny nám řekla, ať si přineseme dýni. Tak 
jsem ji druhý den přinesla  
a společně s kamarády vyřezala. Udělala jsem jí strašidelné 
oči s obočím a ještě nos a pusu.  
 A potom jsme šli na výstavku k památníku, položili jsme 
dýně na zem, vyfotili se a šli jsme do školy. Na dýňování  se 
mi moc líbilo. 
 

Natálie Jeřábková 
 
Dýňování 
Dne 25. 9. bylo v Lesonicích dýňování. Školní družina se 
také zúčastnila. Některé děti donesly dýně, tak jsme se 
rozdělili do skupin a vydlabávali jsme je. Poté jsme je 
vyřezávali. Potom jsme šli před obecní úřad, kde jsme je 
naaranžovali společně s ostatními lidmi z Lesonic. Nakonec 
jsme se s nimi vyfotografovali a šli jsme zpátky do školy.                  
        

Nikola Svobodová 
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Jablíčko 
 

Kutálí se jablíčko 
červené jak srdíčko. 
Koulelo se, koulelo, 
až potkalo koleno. 

 
Tina Nesibová, Iveta Černá, Natálie Jeřábková 

 
 



8 
 

Vylušti k řížovku. 
 

 

 1.                  

  2.              

 3.             

   4.            

  5.               

   6.               

  7.              

 8.                 

           

1. Malé světlo je …       
2. Ženské jméno začínající na L.   
3. Pochoutka medvěda.      
4. Potkal Karkulku.       
5. Pohádková postava z louky.    
6. Tatínek maminky je můj…    
7. Bývá v houbách a v třešních.    
8. Pichlavá rostlina na k.      

 
 

Zuzana Radová, Klára Kvapilová 
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Colour in (vymaluj) 
 
 
 

 
 

Tina Nesibová 
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Kozí příběh 2 
Jela jsem se školou do kina na Kozí příběh 2. Začalo to 
pošťákem, který šel do velkého kopečka. Byl tak unavený a 
měl křivá záda jak babka ježibaba. Bylo to dobré, zábavné i 
trochu legrační. Bylo v tom dobrodružství. Bavilo mě to. 
 

Tina Nesibová 
 

Návštěva kina 
Dne 29. 10. 2012 jsme byli v kině v Třebíči. Byli jsme na 
Kozím příběhu se sýrem. Bylo to o Kubovi, Máce, Honzíkovi 
a Zuzance, Koze, o královi a jeho mlsném jazýčku, který si 
pochutnával nejvíce na sýru. Král dal vše za trochu sýra, 
dokonce i korunu. Kuba s Mácou byli sýraři a měli děti 
Honzíka a Zuzanku. Sýr jim pomáhala vyrábět Koza. 
Jednoho dne čert Kubu a Mácu odnesl, ale nakonec vše dobře 
dopadlo. Kuba a Máca se vrátili domů a rodinka byla opět 
spolu. Celý příběh byl ve 3D animaci a moc se mi líbil!!!!! 

                       
Zuzana Radová 

 

Kozí příběh 2 
V pondělí jsme byli v kině na Kozím příběhu se sýrem. Hráli 
tam Honzík, Zuzanka a Koza. 

 
Robert Michalčík 
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Jak jsem vyráběla přáníčko 
V tvořivém kroužku jsme vyráběli přáníčka pro jubilanty 
z Lesonic. A jak jsme taková přání vyráběli? Tvrdý barevný 
papír velikosti malého sešitu jsem přehnula napůl. Pak jsem 
od paní učitelky dostala ručně vyrobený papír. Ten jsem 
tavnou pistolí přilepila na přání. Kytky jsem vyrobila 
z korálků, vázičku z papíru a vše nalepila na přání. 
Toto je můj výtvor. 
 

Tina Nesibová 
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Dravci 
Dne 30. 10. 2012 přijel k nám do školy pan Hořák. Dovezl 
nám ukázat malé sovy. Nejvíc se mi líbila sova pálená. Ta 
byla nejkrásnější. Pan Hořák hrál i na kytaru. Nejvíc se mi 
líbila písnička o šnekovi.    
 

Pavel Nezveda 
 
Dravci 
Dne 30. 10. k nám do školy přijel pan Hořák se sovami. Měl 
tu puštíky obecné. Měl tu i sovu pálenou, která se mi líbila 
nejvíce. Jmenovala se Kristýnka. Na ruce jsem držela puštíka 
obecného, který se jmenoval Kaštánek. Moc se mi tyto sovy 
líbily. Když ta sova roztáhla křídla, tak byla lepší než větrák.                   
 

Nikola Svobodová  
 
 

Dravci 
Dne 30. 10. 2012 byl u nás pan Hořák se sovami. Přivezl čtyři 
puštíky. Jeden byl puštík mongolský, dále puštík obecný, 
afgánský a bělohlavý. Potom nám také ukázal sovu pálenou. 
Vždycky po puštíkovi zahrál pan Hořák na kytaru písničku o 
nějakém zvířeti. Hrál písničky o hadovi, zajícovi a šnekovi. 
Nejvíc mě bavily písničky o hadovi a šnekovi. Sovy nesmíme 
hladit po křídlech, protože by potom nemohly létat. 

 
Roman Ledecký 



14 
 

Taneční soutěž 
Ve sportovním kroužku jsme měli taneční soutěž. Tancovaly 
Natálka, Tinka s Jolankou, Katka a taneční skupina  
NikStar - Nikolka, Klárka a Zuzka. Nejvíc se mi líbilo, jak 
tancovala Katka. Ale nakonec vyhrála Tinka s Jolankou. 
 

Pavel Nezveda 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



15 
 

Vánoce s Kamarády 
Dne 17. 12. jsme byli na divadle v Třebíči. Ze začátku Jirka, 
Vojta a nějaká paní zpívali. Také jsme se šli po divadle 
podívat do města na vánoční strom. 
                    

    Iveta Černá                                            
 

Vánoce s Kamarády 
Na vystoupení účinkovali Vojta, Dáša a Jirka. Na začátku 
zpívali písničky a potom si chtěli hrát na zimu. Ale 
nenapadalo je, co hrát. Tak Dáša vymyslela, že jsou zima oni. 
Jirka a Vojta byli sněhuláci a chtěli pomoct s oblečením. Tak 
šel jeden dobrovolník na pódium a pomohl jim. Potom chtěli 
Vojta s Jirkou královnu Zimu. Potom zpívali písničky. 
Nakonec zahráli Mrazíka. Jirka hrál Mrazíka, Vojta Marfušku 
a diváci byli Nastěnky. A až to dohráli, tak hráli na rybáře 
Jirku. On šel na kapra, ale chytil hrnec. Jirka šel chytat dál. 
Napodruhé chytil botu a napotřetí zvonek. Jirka na ten 
zvoneček zazvonil a kapr vylezl z vody. Nakonec, když 
s dobrovolníky zazvonili na zvoneček, vylezla z vody i 
královna Zima.  

                             
  Roman Ledecký 

 

Vánoce s Kamarády 
Dne17. prosince 2012 jsme jeli se školou do divadla na 
Vánoce s kamarády. Vystupovala zde Dáša, Vojta a Jirka. 
Zpívali jsme vánoční písničky a jednu jsme se i naučili. 
Potom nám Jirka s Vojtou zahráli Mrazíka. Jirka byl Mrazík, 
Vojta byl Marfuša a všechny děti byly Nastěnky. A ten, kdo 
byl na jevišti, dostal DVD. Moc se mi představení líbilo. 
  

Nikola Svobodová 
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Vánoce s Kamarády 
V pondělí 17. prosince jsme byli na divadle v Třebíči. Na 
začátku Jirka, Vojta a nějaká paní zpívali. A potom si chtěli 
na něco hrát. Tak si vymysleli, že si budou hrát na Vánoce. A 
naučili jsme se také novou písničku. Pak Jirka zavolal nějaké 
děti, aby šly za ním na pódium a společně si zazpívali 
písničku Skákal pes přes oves. A potom zavolal Vojta na 
mého spolužáka, aby přišel za ním a byl jeho ženich. 
Nakonec jsem šla s mými spolužačkami a malým bráškou na 
pódium za Jirkou na návštěvu. Každý z nás dostal DVD. Toto 
divadlo se mi velmi líbilo. 

                                                                                                                          
Natálie Jeřábková. 

 

Vánoce s Kamarády 
17. 12. 2012 jsme byli v divadle na představení Vánoce 
s Kamarády. Zpívali jsme všichni dohromady různé písničky, 
nakonec nám zahráli pohádku Mrazík. Ale bylo to neobvyklé. 
Marfušku hrál totiž chlap a všechny děti hrály Nastěnku. 

        
 Veronika Špačková 

Vánoce s Kamarády 
Na tomto divadelním představení jsme všichni společně 
zpívali a také jsme se naučili jednu novou písničku. Nakonec 
nám zahráli Mrazíka. Jirka byl Mrazík a Vojta Marfuška. 
Nakonec pozval Jirka Roberta na pódium. Robert dostal za 
odměnu DVD. 
 

Tina Nesibová 
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Vánoce 
Na Štědrý den jsme jedli řízek, filé a brambory. Po večeři 
jsme já s Davidem šli na počítač ukázat dědovi fotky 
z fotbalu a najednou zazvonil zvoneček a my jsme šli do 
obýváku se kouknout pod stromeček. Byly tam dárky a já 
s Davidem jsme šli rozbalovat. Já jsem dostal balíčky cukru, 
oblečení, sedací pytel a další dárky. A mamka dostala 
posilovací kouli a taťka boty a David sedací pytel a oblečení.  
 

Roman Ledecký 

 
 

Vánoce 
Na Štědrý den jsme šli k babičce. Tam jsme si rozdali dárky a 
rozbalili jsme si je. U babičky jsem dostala knihu Zábavné 
tvoření. Na začátku jsou různé recepty, poté je recept na 
pamlsky pro koně a další zábavné tvoření a vaření. Potom 
jsem dostala sešit na malování a šli jsme k nám domů. Tam 
jsem dostala korálky na vyrábění prstýnků, y-pad, kde se 
můžu učit anglický jazyk. Také jsem dostala kufřík na 
korálky, abych si je tam mohla dát. Dostala jsem knihu o 
koních Tajemství černého údolí, koňské karty, časopis 
s koňmi, tričko, kabelku na kosmetiku a kartičku s kódem na 
PC, hru do počítače. Svátky se mi moc líbily.   
 

Nikola Svobodová 
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Vánoce 
Já jsem dostala k Vánocům knížku a puzzle, nějaké oblečení 
a plnou tašku čokolád - asi 19. Ještě jsem dostala společně 
s Míšou velké zrcadlo.    
 

Iveta Černá 
 

Vánoce 
Vánoce byly super. S mamkou jsme se dohodly, kdy budeme 
večeřet. Až jsme dovečeřely, tak jsem si šla sednout na gauč a 
mamka řekla: „Tiny, pojď, pod stromkem jsou dárky.“ Tak 
jsem šla a začala je rozbalovat. Dostala jsem patrovou postel 
a točícího se netopýra se svíticíma očima. Pak tři knihy: Líza 
a Pupík v Africe, Zelený strachem Mrtvý smíchy a Andulky. 
Pak jsem dostala talíř a bílé papíry. 
 

Tina Nesibová 
 
 

Vánoce 
Na Vánocích se mi nejvíc líbilo, že byla rodina pohromadě. 
K Vánocům jsem dostal mikinu, rybářské křeslo, hru na 
Nintendo 3DS, termo oblečení, povlečení, kalendář, knihu o 
kouzlech, knížku Klub tygrů, Monopoli.   

 
Jan Anděl 
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Bobování 
Dne 18. 1. 2013 jsme se školní družinou byli bobovat na 
kopanině u čističky. Bylo nás tam jenom osm - čtyři holky a 
čtyři kluci. Většina měla boby, Pavlík lopatu a já jsem měla 
pytel. Prvně jsem jela na pytli sama a potom jsme jezdily 
spolu s Jolčou. Někdy jsme dojely jen do půlky, jindy to 
s námi jelo až dolů. Moc se mi to líbilo. 
                                                                                             

  Nikola Svobodová 
 

 
Bobování 
S družinou jsme šli na kopec bobovat. Dost jsme padali. Byl 
tam Pavlík, Romik, Robik, Nikolka, Tinka, Jolanka, Natálka 
a já. 

   Vincent Foral 

Bobování  
V pátek jsme šli se školní družinou bobovat k čističce. Byl 
tam veliký kopec. Nikča měla na jezdění pytel. Také jsme se 
s Nikčou zahrabaly do sněhu. Pak jsme šli do školy a Vincent 
s Pavlem už byli unavení. Přišli jsme hodně mokří. 
 

Tina Nesibová 
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Jak jsme byli bobovat 
V pátek 18. 1. 2013 jsme byli bobovat. Vyšli jsme a šli jsme 
uličkou směrem na kopaninu. Rychle jsme vyšli nahoru a jeli 
jsme první jízdu. Bylo nás tam osm – pět ze čtvrté třídy, dva 
ze třetí a jeden z druhé třídy. Asi hodinu jsme jezdili pořád po 
jedné trase. Pak Robert prošlapal cestou nahoru ještě jednu 
trasu, tak už jsme pak jezdili po dvou. Já jsem jezdil na 
bobech. Ve čtvrt na tři jsme šli do školy. 
  

Roman Ledecký 
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Moje oblíbená osobnost 

 
Žokej Josef Váňa 
Josef Váňa je náš nejznámější žokej. Narodil se 20. 10. 1952 
v obci Slopné. Na svém kontě má 8 triumfů ve Velké 
pardubické a mnoho dalších vítězství v zahraničí. Trénuje 
koně v dostihové stáji. Nyní jezdí s valachem Tiumenem. 
S ním Velkou pardubickou vyhrál třikrát. Před Tiumenem 
měl Josef Váňa koně Železníka, se kterým vyhrál Velkou 
pardubickou čtyřikrát a v roce 1997 jel Váňa na koni jménem 
Vronsky. Josef Váňa trénuje už od mládí. Když byl malý, 
jezdil na kozách, na prasatech i na kravách. Až když farmář 
zjistil, že mu krávy málo dojí, pořídil Váňovi prvního koníka. 
Josef Váňa je známý svým životním optimismem, se kterým 
čelí i mnohým zraněním, kterým se při svém povolání 
nemůže vyhnout. Nejvážnější zranění utrpěl na dostizích 
v Iffezheimu v Německu v roce 1994. Na jedné překážce 
spadl z Verona a kůň jiného jezdce dopadl hřbetem na něj. 
Váňa utrpěl těžký otřes mozku a mnohačetné zlomeniny. 
Také se mu částečně utrhla levá plíce. Během převozu do 
nemocnice u něj dokonce nastala klinická smrt. I přesto se 
uzdravil a druhý den po návratu z nemocnice seděl v sedle 
koně Matia Mou. Dva měsíce po úrazu se Váňa opět postavil 
na start Velké pardubické. Jak sám říká: „Jestli se mě chcete 
zbavit, musíte mě zastřelit.“ Josef Váňa má manželku, se 
kterou má syna Josefa Váňu mladšího, který pokračuje 
v jezdectví. 
 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_V%C3%A1%C5%88a 

Zuzana Radová 
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Josef Váňa mladší 
Je syn našeho nejznámějšího žokeje Josefa Váňi staršího. 
Věnuje se jezdectví jako jeho otec. Jezdí ve stejné stáji jako 
on. Má rád koně, jezdí dostihy i Velkou pardubickou. Velmi 
mě zaujal, protože má rád koně stejně jako já. Velmi ho 
obdivuji a chtěla bych být jednou jako on. 
 

Klára Kvapilová 
 

Jak jsme malovali deštník 
Prvně jsme si vybrali ze tří druhů deštníků. Já jsem si vybrala 
ten nejobyčejnější, ale mně se líbil. Vybarvila jsem ho žlutou 
a červenou. Pak jsme tam měli dělat pozadí světle nebo tmavě 
modrou. Já jsem si ho udělala světle modrou. Měli jsme na 
něm udělat kapky. Já jsem je tam neudělala, protože se mi to 
moc nelíbilo. Pak jsme to nalepili na papír a bylo to hotové.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jolana Řezníčková 
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 Vylušti křížovku. 
 

     1.         

   2.            

    3.          

     4.        

   5.              

   6.            

    7.          

  8.              

          

 1. Zvíře s chobotem.    
 2. Pohádková postava z louky.  
 3. Zvětšovací sklo.     
 4. Den naopak.      
 5. Mládě lvice.      
 6. Zdrobněle míč.     
 7. Maminka má na punčoše…  
 8. Z čeho se díváš ven?   

Kateřina Outolná, Veronika Špačková 
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