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O prázdninách 
O prázdninách jsme jeli na dovolenou s našimi příbuznými na 
Slovensko. Bydleli jsme kousek od bazénu. Také jsme jeli 
s babičkou, dědou a sestrou na křtiny. U babičky jsme i 
několik dní spali. Vyzkoušela jsem si hrát bowling. 

 
Iveta Černá                            

 
Prázdniny  
O prázdninách jsem jezdil s tatínkem do práce. Byl jsem s 
ním také na kolotoči. Jezdil jsem také s kamarády na kole. 
Poslední týden se se mnou mamka doma učila. A pak už byla 
neděle a druhý den jsem šel poprvé do školy.  

                                                                                                                       
Dominik.Franzberger             

 
Prázdniny  
Byl jsem s malým bráškou u babičky a tam jsme se koupali a 
hráli. O prázdninách jsem také jezdil na kole.  A pak jsem šel 
zase do školy.                        
 

Tomáš Klíma    
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Dominik Gábor 
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Michal Čeloud 
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Kateřina Kosmáková 
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Najdi rozdíly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Roman Ledecký, Lukáš Kvapil 
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Dravci 
Jako každý rok, tak i letos přijel k nám do školy pan Hořák a 
dovezl nám ukázat dravé ptáky. Moc se mi to líbilo a byl 
bych rád, kdyby přijel ještě někdy. Byli jsme na hřišti před 
školou. Přišly se podívat i děti ze školky. Viděli jsme 
například orla skalního.  
 

Lukáš Kvapil 
 
Dravci 
V září k nám do školy přijel pán a ukázal nám různé ptáky. 
Ukázal nám orlíka, sovu, raroha a andílka. Andílka jsem si 
držela na ruce. Měla jsem nasazenou rukavici. Hodně se mi to 
líbilo. Chtěla bych, aby zase přijel s jinými dravci. 

 
Kateřina Kosmáková 

 

Pan Hořák u nás ve škole 
Jeden den k nám do školy přijel pan Hořák s dravci. Ale 
abych nezapomněla, přijela s ním ještě asistentka. Pan Hořák 
přivezl různé dravce, na které se přišla podívat také školka. 
Byli jsme venku, protože bylo pěkně. Škoda je, že pan Hořák 
dravce nepouštěl. Přivezl jich asi pět. Jeden se jmenoval 
raroh, ale další si bohužel nepamatuji. Nejvíc se mi ale stejně 
líbil raroh. 
 

Natálie Jeřábková 
 

Dravci 
Z dravců se mi nejvíce líbil orel skalní a raroh. Pěkná byla 
také sova. 
 

Vinda Foral                                                                                             
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Tancování v Cidlině 
V sobotu 21. září jsme tancovali v cidlinském kulturním 
domě při setkání občanů. Já jsem tancoval s Katkou 
Kosmákovou. Moc mě tancování nebaví, raději hraju 
divadelní pohádky. Tancoval tam také Vinda, Jolča, Kuba, 
Katka, Klára a Zuzka. Za odměnu jsme dostali párky 
s rohlíkem a také něco sladkého.                                                                     
 

Lukáš Kvapil 

 
Na vycházce 
Dne 30. září jsme se v rámci přírodovědy vydali na 
vycházku do lesa. Šla s námi paní učitelka Nečesalová, 
paní učitelka Trojanová a paní ředitelka. Sbírali jsme 
kaštany a žaludy a učili jsme se o podzimní přírodě. 
Vindovi se podařilo najít zlatou rudu. Moc se mi na 
vycházce líbilo a těším se, až půjdeme zase. 
 

Lukáš Kvapil 
 

Přírodověda  
Dne 30. 9. jsme byli na procházce. Hráli jsme různé hry, 
hledali jsme stromy a sbírali kaštany a žaludy. Potom jsme 
měli najít třeba žalud a k němu dub. Ale my jsme raději 
sbírali houby☺. Potom paní učitelka Nečesalová vzala 
kameru a každý jsme na ni řekli něco o nějaké přírodnině, 
např. o houbě, žaludu nebo borovici. Nakonec jsme 
pozorovali dalekohledem ptáky poletující na nebi. A to je asi 
vše.                                                                   

Natálie Jeřábková 
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Vycházka 
Dnes jsme šli všichni z naší školy na vycházku do Obory. 
Páťáci s Vindem měli počítat cestou kroky a pak plnili s paní 
učitelkou Nečesalovou v lese různé úkoly. S paní ředitelkou 
sbíraly ostatní děti žaludy.  
 

Iveta Černá  
 
Vymaluj raketu.       
       

 
 

Tina Nesibová, Natálie Jeřábková 
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Příběh                            
Je 17. 5. 2013 a je škola. V 11:30 začíná tělocvik a já už se 
nemůžu dočkat, protože je to poslední hodina ve škole. Teď 
jsem si vzpomněl, že zítra v 9:00 hrajeme fotbal a je sobota. 
Tak to se trochu těším i netěším, protože musím brzo vstávat. 
Už skončil tělocvik. V tělocviku jsme skákali přes švihadlo a 
soutěžili, kdo nejdéle vydrží skákat. Já jsem vyhrál. Teď 
jdeme na oběd. Konečně je na oběd svíčková, protože ta mi 
hrozně chutná. Přišli jsme do jídelny a paní kuchařka řekla, 
že jsme už dlouho neměli bramboráky, takže je uvařila místo 
svíčkové a řekla, že svíčková bude až příští školní rok v září. 
Dnes mě naštvalo, že jsme neměli k obědu svíčkovou, ale už 
se těším domů, protože asi přijede na víkend bratranec. 
Dorazil s bratrem autobusem v 15:15. Šli jsme večer pozdě 
spát. Vstávali jsme už v 7:35 a hned jsme se dívali na televizi. 
V 8 hodin si začínáme chystat věci na fotbal. Hraju jen já a 
bratr, bratranec se musí na nás dívat. Tento zápas proti 
Šebkovicím jsme vyhráli. Já jsem dal tři góly a bratr čtyři. 
Osmý gól střelil kamarád Radek. Máme sice slabý tým, ale 
dokázali jsme vyhrát. Měli jsme zrovna dobrý den.   
 

                                   Roman Ledecký 

 
 

Příběh o papouškovi  
Jsem papoušek Karlík a řeknu vám o sobě krátký příběh. Měl 
jsem nádherný život, ale mí páníčci jednoho dne umřeli, a tak 
mě jeden pán v černém obleku a s pistolí dal do papouščího 
útulku. Byl jsem tam dva měsíce a pak si mě koupila jedna 
paní. Vzala mě domů. Tam čekala malá holčička. Maminka 
mě jí podala a řekla: „Vše nejlepší.“ Holčička mě odnesla do 
pokojíku. Nebyl jsem tam sám, vedle mě bydlela papouščí 
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holka. Byla moc krásná a jmenovala se Perla. Odpoledne ji 
holčička pustila z klece ven. Maminka se na ni zlobila, 
protože oba papoušci stáli hodně peněz. Ti však byli rádi, že 
jsou volní. Perla volala: „Hurá, už jsem na svobodě!“ Karlík 
nevěděl, proč je Perla tak šťastná, a tak mu vysvětlila, že 
volný pták je vždy rád. „Aha,“ odpověděl Karlík. Netrvalo to 
dlouho a oba papoušci se do sebe zamilovali a brzy měli deset 
malých papoušků. 
 

Tina Nesibová 
 

Hádanky 
 
Když to hodíš nahoru, 
je to bílé. 
Když to spadne dolů, 
je to žluté. 
Co je to?  
(vajíčko) 
 
Maličké zvířátko  
je tahle čiperka, 
větvičku přeskočí, 
i když je nevelká. 
Co je to? 
(veverka) 
 

Má to čtyři rohy.  
Má to čtyři nohy. 
Co je to ? 
(stůl) 
 
 
Nohy jako sloupy, 
ucho jako zvon. 
Trumpetu si koupil, 
troubí helikon. 
Co je to? 
(slon) 

 
Tina Nesibová, Iveta Černá 
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Pečení 
V pátek 4. října jsme ve školní jídelně pekli. Připravili jsme 
esíčka. Když jsme přišli do školní jídelny, tak jsme si šli umýt 
ruce a rozdělili jsme se do skupinek. V mé skupince byl 
Kubík, Anička a Katka. Po společném přečtení receptu jsme 
chodili po skupinkách do kuchyně a připravovali jsme těsto, 
ze kterého jsme následně tvarovali esíčka. Po upečení jsme si 
je rozdělili. N ějaké jsme snědli, ostatní jsme přinesli domů, 
aby mohli ochutnat i naši nejbližší.  

                                                          Natálie Jeřábková 

                                          
Pečení 
V pátek 4. 10. jsme šli vařit do školky do kuchyně. Pekli jsme 
sušenky esíčka. Bylo nás tam 11. Když jsme tam přišli, tak 
jsme si prvně umyli ruce a pak jsme se rozdělili na skupinky. 
Já jsem byl s Tinou, Ivetou a Vinďou. Pak jsme šli postupně 
do kuchyně. My jsme šli jako první. Tam jsme si připravili 
těsto. Z těsta jsme tvarovali různá písmenka, číslice nebo i 
šneky. Pak jsme je dali do trouby. Zde přikládám recept, 
podle kterého jsme postupovali. 
 

Roman Ledecký 
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Suroviny na esíčka 

150g mouky 

75g másla 
50g cukru 

1 vejce 

35g mletých mandlí 
75g hořké čokolády 

Máslo na vymazání plechu 
1. Všechny suroviny kromě čokolády smíchej 

dohromady a vytvoř jednolité těsto. To pak 

nechej chvíli odpočívat. 

2. Pomocí cukrářského sáčku tvaruj esíčka a 

ukládej je na vymazaný plech. Před pečením 

dej tvary asi na hodinu odpočívat do 

ledničky. 

3. Předehřej troubu na 170°C a peč esíčka po 

dobu asi 10 min. Ve vodní lázni rozpusť 

horkou čokoládu a esíčka do ní namáčej. 
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Vaření 
Roman: Co jsi pekl ve školní jídelně? 
Dominik: Esíčka. 
Roman: Kdy jste tam byli? 
Dominik: Ve čtvrtek. 
Roman: Co jsi všechno dával do těsta? 
Dominik: Vajíčko, mouku, máslo a cukr. Nakonec jsme to pekli 
v troubě. 
Roman: Jak se esíčka dělají? 
Dominik: Nejdřív jsem udělal váleček a z něj pak třeba šneka, 
kolečka. 
Roman: Kolik šneků jsi udělal? 
Dominik: 10 
Roman: Co jste dělali během té doby, kdy se cukroví peklo 
v troubě? 
Dominik: Hráli jsme tichou poštu. 

 

Roman Ledecký, Dominik Gábor 
 

Pečení – mandlové sušenky 
Natálka: Co jsi všechno dával do těsta? 
Vinda: Cukr, mouku, vanilkový cukr, mandle, vajíčko, máslo. 
Natálka: Kdy jste šli do jídelny? 
Vinda: Ve čtvrtek ve 13.00. 
Natálka: S kým jsi byl ve skupině? 
Vinda: S Tinou, Romanem a Ivčou. 
Natálka: Komu jsi dal doma ochutnat? 
Vinda: Mamce, Dandě a její kamarádce Simoně. 
Natálka: Chutnalo ti to? 
Vinda: Docela ano. 
Natálka: Co bys chtěl vařit příště? 
Vinda: Perníky. 

Natálie Jeřábková, Vincent Foral 
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Divadelní představení 

Ve středu 6. listopadu jsme byli na divadle. Hráli pohádku o 
ježibabě. Hrála zde i mluvící kočka a loupežníci. Byla tam 
také příšerka, kterou jeden loupežník vysvobodil. Pak se z ní 
stala princezna. Moc se mi to líbilo. 

 
Kateřina Jahodová 

 

 
Babajaga a loupežníci 
Mně se nejvíce líbilo, jak ten loupežník vysvobodil zakletou 
princeznu. Mluvící kocour Černoočko loupežníkovi poradil, 
kde je kouzelnická kniha od čarodějnice, aby mohl princeznu 
osvobodit. 
 

Dominik Gábor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kateřina Kosmáková 
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Martina Jakubůvová 
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Kateřina Jahodová 

Pejsek  
V úterý 8. listopadu k nám do školy přijela paní Beránková, 
která s sebou přivezla fenku se jménem Cessie. Naučila se už 
mnoho věcí. Umí počítat, přiběhnout k levé noze a spoustu 
dalších povelů. Je moc šikovná, má 3 roky. Ale za tolik peněz 
bych si takového psa nekoupila. 
Cessie se mi moc líbila. Ale to ještě není vše. Paní Beránková 
s ní také jezdí na výcviky. Převáží ji ve skládací kleci, aby se 
uklidnila. Jako pamlsek jí paní Beránková dává syrové králičí 
maso. Také ji kupuje různé hračičky. Toto představení se mi 
moc a moc líbilo, byl to krásný zážitek. 
 

Natálie Jeřábková 
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Ukázka cvičeného pejska 
V úterý k nám přijela slečna Mirka s fenkou Cessie, která 
nám ukázala, jak umí počítat, válet sudy, spinkat, běhat za 
létajícím talířem. Na její výkony se přišly také podívat děti 
z mateřské školy. Všichni jsme se shromáždili na pískovém 
hřišti u školy. 
Za každý předvedený kousek jsme jí vždy srdečně zatleskali.  
 

Iveta Černá        

 
Vystoupení Cessie 
Tina: Jak se jmenoval pes, který cvičil?  
Vinda: Cessie 
Tina: Jakou měl barvu?  
Vinda: Hnědobílou. 
Tina: Kdo nám přivezl psa ukázat?  
Vinda: Jedna paní. 
Tina: V čem ho paní přivezla? 
Vinda: V kleci. 
Tina: Co všechno předvedl?  
Vinda: Sudy, počítání, pac, schoval se, dělala dámu. 
Tina: Co mu dávala paní za pamlsek? 
Vinda: Králíka. 
Tina: K jaké noze musí přiběhnout pes na povel „k noze“? 
Vinda: K levé. 
Tina: Líbilo se ti vystoupení? 
Vinda: Ano. 
 

Tina Nesibová, Vincent Foral 
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Ukázka vycvičeného psa 
V úterý 8. 11. 2013 k nám do školy přijela paní Beránková 
s vycvičeným psem, který se jmenoval Cessie. Byla to 
dlouhosrstá fena, které byly 3 roky. Paní ho krmila dvakrát 
nebo jednou denně a česala ho třikrát týdně. Jako první ho 
pustila z klece a šli jsme na pískové hřiště. Ptala se nás, jestli 
víme, kolikrát denně se musí krmit pes nebo kolikrát týdně se 
má česat. Pak nám ukazovala třeba počítání. Paní řekla třeba 
2 + 2 a pes čtyřikrát zaštěkal. Cessie také umí válet sudy. 
Může udělat jen tak 3 za den, jinak jí to škodí. Pak ještě paní 
řekla: „K noze!“ a pes šel k levé noze. Na povel „Choď!“ šel 
pes s ní u levé nohy, na povel „Běh!“ běžel u její levé nohy a 
na povel „Stát!“ se zastavil rovněž u levé nohy.  

 
Roman Ledecký 

 

Vylušti křížovku. 
 

 
1.               

2.                 

3.                 

4.                     

5.           

6.                 

1. Kuká. 

2. Značka Milka.. 

3. Udržuje květiny. 

4. Předmět ve škole. 

5. Největší pták 

6. Ženské jméno na N. 
 

Roman Ledecký 
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Den stromů 
V pondělí 21. října jsme šli na celé dopoledne do Obory. 
Dělali jsme budku pro sýkorky, třídili jsme odpad. Také jsme 
si povídali o stromech a nakonec jsme zasázeli nové 
stromečky. Nejvíce mě bavilo třídění odpadů. Vyhodila jsem 
igelitový sáček do žluté tašky.  
 

Kateřina Kosmáková 
  

Den stromů v Oboře 
Mně se nejvíce v Oboře líbilo, jak jsme stavěli budku pro 
ptáčky. Akorát jsem si nevyzkoušel zatlouct hřebík, protože 
jsem se bál, že se klepnu kladivem do prstu. 
 

Dominik Gábor 
 

Den stromů 
V Oboře jsem na Dni stromů třídila odpad, zatloukala jsem 
hřebík při stavění budky a docela mi to šlo. Také jsem 
zasadila malý doubek. Nakonec jsem si pochutnala na 
opečeném špekáčku. 
 

Markéta Kvapilová 
 

Pouštění draků 
Se školní družinou jsme pouštěli na kopci za školkou draky. 
Šel s námi i můj bráška Vojtík. Chvíli mi drak létal, ale pak 
se mu už moc nechtělo. Užili jsme si spoustu zábavy. 
 

Jakub Čech 
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Podzimní prázdniny 
O podzimních prázdninách jsem byla u babičky v Okříškách. 
Hrála jsem si tam s kamarádkami, postavily jsme si společně 
v lese bunkr. 

Kateřina Jahodová 
 

Podzimní prázdniny 
O podzimních prázdninách jsme byli všichni u sestry 
v Domamili. Také jsem byla u babičky v Jaroměřicích. 
Pomáhala jsme péct babičce cukroví. Babička také upekla 4 
dorty. Tak jsme všichni mlsali. 
 

Martina Jakubůvová 

 
Podzimní prázdniny 
Moje mamka byla v pondělí doma, ale v úterý a ve středu 
doma nebyla, musela jít do práce, aby vydělala penízky. A 
tak jsem jela za svou sestřenicí a hrály jsme na počítači různé 
hry. Také jsem se mazlila s malým koťátkem. Teta ještě 
přinesla velkou kočku, tak jsem si hrála i s ní a ještě 
s roztomilým pejskem.   

 
Tina Nesibová 

 
Dýňování 
V pátek 1. listopadu jsme měli ve škole halloween. Dostali 
jsme žákovské knížky, do kterých jsme sbírali bodíky 
v podobě pavoučků. Dostali jsme tyto úkoly: podepsat 
žákovskou knížku, namalovat strašidlo, vydlabat dýni a 
společně vyrobit strašáka. Toto dýňování se mi fakt líbilo, 
bylo to super.                                                                                                         

Natálie Jeřábková  
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Dýňování 
V pátek 1. 11. 2013 jsme místo tělocviku vyřezávali dýně. 
Rozdělili jsme se na skupiny. V  jedné skupině jsem byl já, 
ve druhé Natálie, ve třetí Lukáš a Jolana a v poslední skupině 
Tina s Vinďou. Prvně jsem vyřezal oči, pak pusu a nakonec 
jsem vyřezal pavouka křižáka. Křižáka jsem vyřezával 
takovým způsobem, že jsem nejdříve vyřezal kříž, pak hlavu 
a nakonec nohy. Dýňování mě moc bavilo.  
 

Roman Ledecký 
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Pečení muffin 
V listopadu jsme opět vyrazili do školní jídelny. Tentokrát 
jsme pekli banánové muffiny. Těsto jsme vytvořili z hladké 
mouky, vajíčka, oleje, jogurtu, cukru, prášku do pečiva a 
z banánů. Zamíchali jsme ho pomocí mixéru. Hotové těsto 
jsme dávali do papírových košíčků, které se pak pekly 
v troubě. Mezitím jsme si šli zahrát ven s paní učitelkou hru 
Cukr, káva, limonáda, čaj, rum bum. Paní kuchařka nám 
muffiny ohlídala. Po upečení jsme si je rozdělili do krabiček a 
šli jsme zpět do školy. Toto pečení se mi líbilo.  

                                                                                  
Natálie Jeřábková  

 
Zpívání u betléma 
V neděli v podvečerních hodinách jsme zpívali písničky a 
říkali básničky u jesliček. V ruce jsme drželi lucerničky, které 
nám pěkně svítily. Vystupovaly zde i děti ze školky. Také 
nám zazpíval místní pěvecký sbor.  
 

Jakub Čech 

Rozsvícení vánočního stromu 
Na první adventní neděli jsme na nádvoří zámku vystupovali 
u jesliček. Já jsem říkala tuto básničku: 
 
Ježíšku milý, víme, že děti máš rád, 
proto si chceme s tebou hrát. 
 
Pak jsme všichni zpívali koledy a nakonec se rozsvítil 
vánoční stromeček. Svítil krásně zeleně. 
 

Kateřina Kosmáková 
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Zpívání u jesliček 
V neděli 1. prosince jsme zahájili adventní čas vystoupením u 
jesliček. Velmi se mi líbilo, jak nám všem svítily lucerničky. 
Nejdříve zazpívaly děti z mateřské školy a pak my. Byla se 
na mě podívat mamka, taťka, Verča a teta.   
 

Kateřina Jahodová 
 

Zpívání na nádvoří 
V neděli jsem navečer o půl páté přijela do školy s Bertičkou, 
mamkou a taťkou. V pět hodin totiž vystupovaly děti ze školy 
a ze školky u jesliček. Nejdříve nám paní učitelka zapálila 
lucerničky a pak jsme říkali na nádvoří básničky a zazpívali 
jsme několik písniček. 
 

Anna Kapinusová 
 
Rozsvícení stromu 
V neděli se rozsvěcoval vánoční stromeček. My, žáci ZŠ 
Lesonice, jsme zpívali píseň Prosinec a Bílý slon. Já jsem 
hrál na triangl. Dvakrát jsem sice zapomněl cinknout, ale paní 
učitelka řekla, že to bylo dobré. Docela mě to bavilo. Brzy 
budeme hrát pohádku O dvanácti měsíčkách a co bude dál, 
zatím nevím.                                                              
 

Lukáš Kvapil 
 
Kino 
Jeli jsme se školou do kina na Ledové království. Moc se mi 
to líbilo a budu vám vyprávět, o čem to bylo. Byly dvě 
sestry. Jedna měla velkou moc a druhá byla obyčejná. 
Jednoho dne obyčejná holčička, jmenovala se Anna, šla za 
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svou sestrou a přemluvila ji, aby si šly hrát. Tak šla a začala 
kouzlit. Zamrazila zem a pak udělala, aby padal sníh. A 
Anna skákala a její sestra Elsa dělala pod ní kopečky sněhu, 
aby nespadla. Elsa uklouzla po ledu a pod Annou 
zapomněla udělat kopeček, tak pod ni rychle stoupla a 
omylem ji trefila kouzlem do hlavy. Elsa zakřičela: „Mamíí! 
Tatíí!“ a rodiče přišli. Pak šla Anna za elfama a jeden ji 
vyléčil a řekl: „ Hlava se dá uzdravit, ale srdce se uzdravit 
nedá.“ Vymazal jí z hlavy, že její sestra umí kouzlit. Tatínek 
dal Else rukavičky, aby nemohla kouzlit, ale když vyrostla, 
tak ta kouzelná moc byla silnější. Jednoho dne pluli její 
rodiče po vodě a začala velká bouře, která je smetla dolů a 
tatínek i maminka umřeli. Když byla Elsa korunována na 
královnu, řekl jí pán, aby si sundala rukavice, aby mohla 
převzít žezlo. Ona je sundala, vzala žezlo a hned jej zase 
položila na polštářek. A pak začal bál. Anna byla 
zamilovaná do prince Hanse. Když se zase začala 
projevovat Elsina moc, utekla. Nechtěla nikomu ublížit. 
Anna ji šla hledat a potkala Kristoffa, který ji dovedl na 
ledovou horu. Měl soba Svena. Seznámila se také se 
sněhulákem Olafem. Došla za sestrou a ta ji omylem 
kouzlem bouchla do srdce. Zbělaly jí vlasy. Kryštof ukázal 
Anně své kamarády. Byli to elfové. Ti jí řekli, proč jí 
zbělaly vlasy. Ty se vyléčí jenom polibkem z pravé lásky. 
Tak Kristoff ji vzal na Svena a dovezl ji do zámku, aby ji 
políbil Hans. Hans ji políbil, ale nezabralo to, protože ji 
podvedl. Elsa tam přišla a Hans jí lhal, že Anna umřela jen 
kvůli ní. Elsa spadla a Hans ji chtěl zabít, ale Anna rychle 
běžela a před ní zamrzla. Tak se ten meč rozbil. Elsa začala 
plakat a Anna obživla.         
 

Tina Nesibová 



25 
 

Ledové království   
Dne 2. listopadu 2013 jsme jeli se školou do Třebíče do kina 
na pohádku Ledové království. Byly jednou dvě sestry a ty se 
měly moc rády. Jednoho dne ta mladší sestra Anna šla 
vzbudit starší Elsu. Ale té se moc vstávat nechtělo, říkala, ať 
ji nechá ještě spát, že si budou hrát až ráno. No ale nakonec 
Anna Elsu přemluvila. A šly si spolu hrát. Představte si, že 
Elsa uměla čarovat. Když na něco sáhla, tak to zmrzlo. Šly do 
místnosti a tam si vyčarovaly sníh a udělaly si sněhuláka. 
Sestrám jednoho dne umřeli oba rodiče při bouři na moři. Pak 
následovala korunovace. Elsa se stala královnou. Při 
korunovaci na něco sáhla, to zmrzlo a ona rychle utíkala pryč. 
Anna se rozběhla za ní. Ale jeden její ctitel za ní utíkal a 
říkal, ať nikam neběží, že se její sestra vrátí. Tak šli do 
zámku, kde zpívali a tančili. Pak si Anna nechala osedlat 
koně a jela hledat svoji sestru. Ale najednou spadla z ničeho 
nic z koně a kůň se splašil a utekl. Tak bohužel musela jít po 
svých. Potkala malý obchod, ve kterém si koupila boty. Také 
tam přišel Kristoff, který si chtěl koupit mrkve, sekeru a 
provaz. Měl zaplatit 40 Kč, ale měl jen 10 Kč. Tak se tam 
začali dohadovat. Nakonec ho prodavač vyhodil ven. Ten pán 
měl místo koně soba. A ten se na něj podíval, jestli má 
mrkve. A ten mu říká: „Nic nemám.“ A sob sklonil hlavu. 
Ale všiml si, že vedle obchodu je taková malá stáj. Tak tam 
přespali. Přišla za nimi i Anna a chtěla, aby šli společně 
hledat Elsu. Pán souhlasil. Bylo to těžké, ale nakonec se jim 
podařilo ji najít. Kristoff políbil Annu a nastalo léto. Toto 
kino se mi moc líbilo, chtěla bych ho vidět ještě jednou.                                            
 

Natálie Jeřábková  
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Vylušti křížovku. 
      

 1.             

2.           

3.         

4.         

5.               

 
6.               

7.           

 
8.         

 9.       

 
10.             

1. První číslo. 
2. Mravenec… 
3. Tatínka tatínek. 
4. Opak dne. 
5. Město, kde se vyrábí syrečky. 
6. Má šupiny a ploutve. 
7. Co znamená česky monkey? 
8. Muž a … 
9. Holčičí jméno na E. 
10. Když ji krájíš, brečíš. 

 
Tina Nesibová, Jolana Řezníčková 
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Vánoční besídka 
Na vánoční besídku se na mě přišel podívat tatínek. Nejvíce 
se mi líbilo, jak přišel Mikuláš s andělem a čertem. Řekla 
jsem básničku, kterou jsme se naučili s paní učitelkou ve 
družině – Mikuláš je hodný pán. Dostala jsem za to balíček, 
ve kterém bylo lízátko, banán, mandarinka, buráky a nějaký 
oplatek.  
 

Kateřina Jahodová 
 

Vánoční besídka 
Na vánoční besídku jsem se moc těšila. Nejvíce mě bavilo 
hrát pohádku O dvanácti měsíčkách. Hrála jsem Červen. Také 
se mi líbilo tancování. Byla jsem převlečená za kovbojku. 
Oblékla jsem si červený klobouk, kostkovanou košili a 
riflovou sukni. Kolem krku mi mamka uvázala barevný šátek. 
Také se mi líbil andílek, který za námi přišel s Mikulášem a 
čertem. 
 

Markéta Kvapilová 
 

Vánoční vystoupení 
Na vánoční besídce jsem nejdřív tancovala country tanec. 
Měla jsem tancovat s Martinou, ale nakonec jsem tancovala 
s Ivetkou Černou. V pohádce O dvanácti měsíčkách jsem 
hrála Marušku. Během představení jsem dvakrát zpívala 
písničku o kravičce. Když pohádka skončila, zazpívali jsme 
všichni společně koledu Narodil se Kristus Pán.  
 

Kateřina Kosmáková 
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Naše pohádka 
V neděli jsme hráli pohádku, která se jmenovala O dvanácti 
měsících. Já jsem byla Holena, Jolča moje matka a Maruška 
byla Katka Kosmáková. Já a moje matka jsme byly zlé a 
přály jsme si, aby Maruše odešla z domu. Tak jsem ji v zimě 
poslala pro fialky. Maruška cestou potkala babičku a ta jí 
poradila, aby šla ke dvanácti měsícům. Ty jí pomohly. Matka 
s dcerou čekaly na Marušu doma a když přišla, zvolaly: 
„Naše Maruše!“ Holena nevěřila svým očím, matka se 
rozzlobila a nařídila: „Jdi pro jahody a ty, Holeno, také!“ 
Holena zabloudila a potkala měsíce. Leden pravil: „Dobře nás 
znáš.“ Holena se na něj obořila: „Co je to tady za strašidla?“ 
Holena si přála jahody, pěkného ženicha a poklad. Leden na 
to: „Jak chceš!“ A přišel vládce pekla a odnesl si Holenu 
s sebou. Maruška se provdala za Ondru.   
 

Iveta Černá a Tina Nesibová 
 

Vánoční besídka 
V neděli 8. 12. 2013 vystupovaly děti ze Základní a mateřské 
školy Lesonice v místní sokolovně. Nejdříve zahrály a 
zazpívaly děti, které navštěvují hudební školu Yamaha. Já 
jsem hrála na klávesy písničku Tři oříšky pro Popelku a 
Včera neděle byla. Poté říkaly básničky děti z mateřské školy. 
Měly to moc pěkné. Pak jsme tancovali country tance. Já 
jsem tancovala s Pavlem. Dále už následovala pohádka O 
dvanácti měsíčkách. Moje role byla babička a mí přátelé byli 
měsíčkové: Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, 
Červenec, Srpen, Září, Říjen, Listopad a Prosinec. Když jsme 
hráli pohádku, tak jsme mluvili do mikrofonů. A na úplný 
závěr přišel Mikuláš, čert a anděl. Každý, kdo pověděl 
básničku nebo zazpíval písničku, dostal balíček sladkostí. 
 

Natálie Jeřábková 
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Pěvecká soutěž 
Pěveckou soutěž jsme měli v pátek odpoledne. Já jsem hrála 
na klávesy a při tom jsem zpívala písničku Vadí, nevadí. Dále 
soutěžní písničku zazpíval ještě Kuba, Jolanka s Tinkou, 
Vojtíšek a Katka. Na prvním místě se umístila Tinka 
s Jolankou, na druhém Kubík a na třetím Vojtík. Na čtvrtém 
místě jsem byla já a Katka. Soutěž se mi líbila. 
 

Natálie Jeřábková  
 

Pečení perníčků 
Se školou jsme pekli perníčky. Já jsem byla ve skupině 
s Vindou, Ivčou, Kubíkem a Vojtíkem. Vykrajovali jsme 
hvězdičky, stromečky, andílky, čtverečky a také kolečka. Ivča 
Vojtíškovi pomáhala. Když jsme to měli hotové, dala nám je 
paní učitelka do trouby. Zatím, co se perníčky pekly, tak jsme 
si povídali. Skoro všechny perníky jsem hned snědla, byly 
výborné. 
 

Tina Nesibová 
 

Pečení perníčků  
Ve čtvrtek 12. prosince jsme pekli perníčky. Rozdělili jsme se 
do skupin. Já jsem byla s Romanem, Katkou a Aničkou. Moc 
mě to bavilo. Paní učitelka Nečesalová nám připravila 
předem těsto, aby se dobře rozleželo. My jsme ho už jen 
pěkně rozváleli a začali jsme vykrajovat. Každý si vytvářel 
tvary, jaké chtěl. Měli jsme na výběr docela dost 
vykrajovátek. Dávali jsme perníčky na plech, který nám 
potom paní kuchařka dala do trouby. Upečené perníčky jsme 
si rozdělili a vrátili jsme se do školy. Druhý den jsme si je ve 
výtvarné výchově ozdobili. Moc se mi to líbilo.  

Natálie Jeřábková    
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Perníčky   
Se školní družinou jsme se vypravili péct perníčky do školní 
jídelny. Z těsta jsme vykrajovali různé tvary, které jsme dali 
na plech a v troubě upekli. Perníčky mně moc chutnaly. 
 

Pavel Nezveda 

Pečení perníčků 
Při pečení perníčků jsem byl ve skupině s Marťou, Pavlem, 
Dominikem a Katkou Jahodovou. Vykrojil jsem si andílka, 
hvězdu, čerta a nějaká kolečka. Přinesl jsem několik perníčků 
domů, aby ochutnala i mamka s taťkem. Chutnalo jim to. 
 

Michal Čeloud 
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Návštěva školy TGM Moravské Budějovice 
Když jsme jeli se školou na ZŠ TGM v Moravských 
Budějovicích, tak jsem se těšila, protože ty minulé roky to 
tam bylo dobré. Měli jsme dvě průvodkyně, které nás vodily 
do různých tříd, ve kterých jsme plnili zajímavé úkoly. 
Předminulý rok se mi nejvíce líbila velká tělocvična. Tam se 
mi nejvíce líbily kruhy, na kterých nás houpali. Minulý rok 
jsem tam nebyla. Tento rok tam ty kruhy nebyly. To je škoda. 
Letos se mi nejvíce líbila třída, kde byli dva kluci, kteří nám 
povídali o různých zvířatech. A také jsem se těšila do velké 
tělocvičny, i když tam kruhy nebyly, protože uvidím svého 
bratra, jak jistí na laně. V září už půjdu také do ZŠ TGM 
Moravské Budějovice. Tak se těším, že tam potkám své 
kamarády.       
 

Jolana Řezníčková 
 

 
 
ZŠ TGM Moravské Budějovice 
Ve čtvrtek 19. 12. jsme byli na ZŠ TGM v Moravských 
Budějovicích. Byl tam projektový den. Viděl jsem tam svoji 
sestru Kláru a tři kamarády. Líbilo se mi tam. Plnili jsme 
různé úkoly a také jsme soutěžili. Bylo tam celkem 27 
stanovišť. Nejvíce se mi líbilo ve velké tělocvičně. Těším se 
na další rok, až tam zase pojedeme.  
 

Lukáš Kvapil 
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Projektový den na ZŠ TGM Moravské Budějovice 
Ve čtvrtek jsme jeli do Moravských Budějovic na ZŠ TGM, 
kde jsme zdobili perníky, cvičili ve velké tělocvičně a plnili 
zajímavé úkoly. Perníčků jsme si mohli udělat, kolik jsme 
chtěli. Potom jsme byli v jídelně a tam jsme si dali muffin.  
Škoda, že jsme si nemohli přidat, bylo to tak dobré. Potkala 
jsem i svoji sestru Michaelu. Byli jsme i na dalších 
stanovištích. Např. rozkrajování jablíčka, vyrábění svícnu, 
zpívání koled. Už se těším na příště, až zase pojedeme.   

                    
Iveta Černá  

 
ZŠ TGM Moravské Budějovice  
Jeli jsme se školou do Moravských Budějovic do ZŠ TGM. 
Plnili jsme různé úkoly, zpívali, cvičili a vyráběli papírová 
jablíčka. Provázely nás dvě holky. Přivedly nás také do třídy 
ke dvěma klukům. Ti nám ukazovali různá zvířata. Byl tam 
křeček, morče, užovka, kudlanky a také šneci. Nejvíce mě to 
bavilo v tělocvičně.  
 

Vincent Foral  
 
Vánoční prázdniny 
O Vánocích jsem byla doma. Také jsem jela za babičkou do 
Zábřeha. Hrála jsem si s kočičkou, která se jmenovala Šlank. 
Je to holka. Také jsem lyžovala na Bukové hoře. Moc se mi 
tam líbilo. Už mi to lyžování docela jde. Na štědrovečerní 
večeři jsme měli tradičně rybu a bramborový salát. Rybí 
polévku nemíváme. Od Ježíška jsem dostala novou bundu, 
puzzle a korálky. 
 

Kateřina Kosmáková 
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O Vánocích 
Od Ježíška jsem dostala mobil, kabelku, pokladničku, mikinu 
a vestu. Na Štědrý večer u nás byla sestra, teta a strejda. 
Mlsali jsme cukroví, které jsme s mamkou upekly. K večeři 
jsme měli řízek z kapra a bramborový salát. O prázdninách 
jsem se dívala na pohádky. Líbí se mi Šmoulové a jiné 
animované pohádky. Také jsme jeli na návštěvu za babičkou 
do Okříšek.  
 

Kateřina Jahodová 

Vánoce 
Dostal jsem autodráhu a formule, vojenský tank, vrtulník, 
auto a robota. Pomáhal jsem mamince zdobit stromeček. O 
prázdninách jsem dlouho spal a díval jsem se na pohádky.  
 

Dominik Gábor 
 
 
Jak jsme zdobili… 
Betlém 
Jeden den jsme ustrojili postavy vyrobené ze sena, králům 
jsme nasadili koruny, Ježíška zabalili do plenek a položili do 
jesliček. Vše jsme dali na nádvoří pod stříšku. Nakonec jsme 
připevnili novou betlémskou hvězdu. Když jsme měli vše 
hotové, tak nám paní učitelka napsala do deníčku, že 
vystoupení bude v neděli v pět hodin. Vystupovaly děti ze 
základní i mateřské školy. Moc mě to bavilo. 
 

Natálie Jeřábková 
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Naši školu 
V předvánoční době jsme ve škole vyráběli vánoční ozdoby. 
Tvořili jsme papírové hvězdy, svícny a vločky. Také jsme 
z kelímků od actimelů vyrobili malé sněhuláčky. Těmi jsme 
ozdobili vstupní chodbu naší školy. Nejvíce mě bavilo 
vyrábět papírové hvězdy. Abychom potěšili rodiče, známé a 
ostatní obyvatele Lesonic, připravili jsme po ně vánoční 
přáníčka, která jsme rozdávali při rozsvěcování vánočního 
stromu. Byl to malý papírový stromeček s ozdobičkami. Mám 
vánoce rád, tak se mi předvánoční tvoření líbilo. 
 

Roman Ledecký  
 
 

Sokolovnu na školní ples 
Nejprve jsme si přišpendlili modrou látku na velký papír. 
Poté jsme si namalovali různě barevné řasy a různé mořské 
živočichy. Např. mořského šneka, hvězdici a další mořské 
ryby. Všichni ještě udělali nějakou mořskou rybu. Potom 
jsme ještě udělali modré bublinky. Poté jsme to všechno 
přilepili na modrou látku. Také jsme vytvořili růže z listí a 
nápojové lístky ve tvaru stromů, kterými jsme ozdobili stoly. 
Moc se mi to líbilo.    
 

Jolana Řezníčková 
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