
 

HURÁ,vychází 2.číslo našeho školního časopisu KOZLÍK. 

 Co v něm najdeme zajímavého? 

 1.Seznámíme se s našimi školními skřítky naschválníčky a tím 

    také rozjedeme seriál příběhů o nich. Možná,že to bude neko- 

    nečný seriál,protože i Vás určitě nějaký další příběh napadne. 

 2.Rozjedeme pravidelnou rubriku- Co je ve škole nového  

 3.Naši sportovci – členové školního sněmu – ohlídají rubriku  

  Sport. 

 4.Něco pro zábavu  - hlavolamy,křížovky,hádanky. 

 5.Pěkné obrázky a Vaše příspěvky.  

 

 



Tak , a už to vidím ,jak někteří z vás 

kroutí nevěřícně hlavou, že to není možné, 

že strašidla jsou jenom ve starých 

hradech nebo dokonce jenom v pohádkách. 

No tak si sami vzpomeňte, jestli se vám 

někdy ve škole nestalo něco podivného. 

Třeba se vám udělala z ničeho nic kaňka 

nebo se někam zatoulala tužka nebo se 

vám podezřele často lámou pastelky nebo 

vás přepadla únava. Určitě se vám takové věci  

stávají. A právě za to mohou školní 

skřítci naschválničci. 

No, a teď se pojďte s námi podívat 

do světa těchto školních skřítků nezbedníčků a  

poslechněte si, jak to všechno začalo. 

 

 

Kdo pak to chodí 

po chodbách školy, 

když my doma spíme? 

A kdepak bydlí, 

že ho ve dne nevidíme? 

A kdopak to v noci na nás připravuje pasti? 

No kdopak asi? 

Přece naši malí školní šotci. 

 

Písmeňour Hubeňour  

prváčkům rád škodlí, 

písmenka jim v deskách 

každou noc přehodí. 

 

 

 

 



Panďulák Kaňkulák 

ten zas kaňky dělá rád. 

V noci pátrá v krabičkách 

ředí inkoust v plničkách. 

 

 

 

 

 Pištilka a Žalobnička 

to jsou také sestry dvě, 

vždy jdou spolu ruku v ruce, 

nepoznáš je od sebe. 

Svůj pelíšek opouštějí, 

když začíná přestávka, 

jejich úkolem hlavně je 

pošťuchovat děvčátka. 

 

Nejvíce práce však má, 

víla jménem Lenora. 

Ta má totiž v popisu práce, 

že se vám nikdy nic nechce. 

 

 

 

 

 
Učitelé nejvíc zlobí 

dva čiperní bratři rodní.  

Jejich jméno zná každý 
hned, 

jsou to kamarádi dětí 

Napovídáček a Opisoválek.  

 

 



Další známou dvojici jsou  

neposední bratříčci, 

jejich jména znají děti 

snad v každičké lavici. 

Že nevíte,kdo vás vede, 

když nemůžete v klidu sedět? 

Odpovězte na otázku: 

kdo je jak z hadích ocásků, 

kdo s vámi vrtí v lavici, 

kdo vám pokoje nedá? 

Že je znáte?No to se ví, 

Vrtílek  Neposeda. 

 

 

 

 

 

Příběh s kocourem Čírem 

Jednou, bylo to začátkem září, se dva neúnavní 

fotbaloví hráči Vrtílek s Neposedou rozhodli, 
že se před spaním ještě trošku zatrénují. Byli 
sice oba už docela unavení, protože ten den měli 
opravdu hodně práce s pošťuchování malých 
neposedů. Dneska se jim mimořádně dařilo. 
Děti sebou vrtěly a šili s nimi snad všichni čerti. 
Tak je to totiž v září vždycky, protože malí školáčci si 
ještě nestačili na školu zvyknout, a tak oba skřítci 
nevěděli, kam dřív skočit. Přesto však oba usoudili, že 

vyzkoušet si některé ty fotbalové parádičky a trochu si 
pohrát s míčem jim před spaním jenom prospěje. 
Navíc nevěděli, že mají dost času, nežli pan školník 
zapne bezpečnostní alarm, a proto celá chodba patří jim. 
Oba se tak  zabrali do hry, že vůbec nepostřehli, že se blíží 
nebezpečí. Ten den nebyly totiž neposedné jenom děti a 
oba skřítci, ale všichni čerti šili i s kocourem Čírou. 
Ten sice dobře věděl, že do školy nesmí, ale podařilo se  
Mu proklouznout pootevřenými dveřmi a teď se 
procházel chodbami jako velký pán. Najednou zahlédl 
na konci chodby pohyb. „Myši,“ zavrčel „jednu si  
chytím a ještě mě pán pochválí, až mě tady najde.“ 
Skřítci si se zaujetím posílali míč, když tu se nad nimi 
Objevil mourovatý stín a šup, už držel v drápkách 
Vrtílka. Neposeda, který byl kousek dál, se ještě snažil 
Schovat do díry, ale Číra byl dobrý lovec. Sekl tlapkou 
a chytil i Neposedu. 
Když ho po chvilce přešla kočičí zlost, prohlédl 
si oba své úlovky a chvíli nevěřícně 
koukal „tohle přece nejsou myši, to jsem  
z toho jelen,“ mručel si pod vousy, „a není 
s nimi žádná legrace, když se ani nehnou.“ 
Pravda je, že oba skřítci úplně ztuhli 



Strachy a v duchu se loučili se životem. 
Oni totiž nevěděli, že Číra myši jenom chytá, 
ale ještě nikdy žádnou nesnědl. 
„Á, tady tě mám, ty neposlucho, to jsem 
si mohl myslet!“ ozvalo se najednou 
nad tou povedenou trojicí. „Ukaž copak si 
to zase ulovil?“ zlobil se pan školník 
Kocmánek, ale i on zůstal překvapeně 
koukat na ty drobné postavičky obou skřítků, 
které se krčily v Čírových drápkách. 
Teď už oba skřítci sice věděli, že je Číra 
Nesní, ale co s nimi provede pan školník  
to opravdu netušili. 
Když konečně Číra rozevřel ostré drápky, posadil 
si pan Kocmánek oba roztřesené a vykulené 
skřítčí kluky do dlaně. Chvíli si je prohlížel, pak 
se usmál a řekl: „Mně to bylo hned jasné, kdepak 
by se tu vzaly myši, školní skřítci to jsou, musím  
být opatrnější a víc Čáru hlídat. „Pak opatrně postavil 
oba křítky na zem a vážným hlasem dodal: „Tak,  
a teď všichni ruku na to, že se o tom nikdo nedozví.“ 
Čírovi se sice moc nechtělo, ale po chvilce 
se v dlani pana školníka ocitly dvě drobné 
ručičky obou skřítků i kočičí tlapka. 
„A teď honem do hajan a nezapomeňte, co jste 
mi slíbili! 
Ten večer se pak všichni školní skřítci divili, 
co se s těmi malými neposedy stalo, 
vůbec, sebou totiž nevrtěli a nebyli ani trochu neposední. 
 
 
 
 
 
 

Křížovka 

 

 

 



1. náš školní znak 
2. kdo nám zapomnětlivým ráno půjčuje klíč od šatny 
3. co mají všichni žáci ve škole nejraději 
4. jak se jmenuje místnost pro učitele 
5. název naší školní galerie 
6. v jakém sportu jsou naši chlapci vždy úspěšní 
7. místnost, kde sídlí vedení školy 
8. jak se říká skupince žáků, které jste si v září zvolili 
9. příjmení našeho pana ředitele 
10. jak se jmenuje školní zařízení pro žáky 1. stupně 
11. která budova je v naší škole nejvýše 
12. co začíná slovy: My jsme ti žáci…“ 
13. křestní jméno pana zástupce Holíka 
14. který skřítek přehazuje dětem písmenka 
15. poslední ročník ZŠ 
16. v žákovském slangu fyzika 
17. nezbytné zařízení každé třídy 
18. jaké strašidlo nás nutí škrtat v sešitech 
19. nejmladší žáci jsou… 
20. jak se jmenuje souhrn pravidel chování ve škole 
21. jméno sestřičky Pištilky ze školních skřítků 
22. bratr skřítka Vrtílka 
23. známka, kterou mají žáci nejraději 
24. co se bude konat v podvečer  12.11. po třídních schůzkách 
25. jediná víla mezi skřítky 
26. co se nejvíce sbírá při sběrových akcí školy 
27. kam se chodí naši žáci učit zpívat, hrát, tančit (zkratka) 
28. zvíře ve znaku Vlachova Březí 

 

 

 



Sport 

Ve sportovní rubrice  Vás seznámíme s výsledky naší školy v tomto školním  roce. 
Začneme McDonald cupem, což je sice akce z loňského roku 2012/2013, ale stojí 
za připomenutí, jelikož  se žáci z prvního stupně umístili na prvním  místě v 
okresním kole ve Vimperku a postoupili do krajského finále v Písku, kde obsadili 
osmé místo. Pokračujeme žáky druhého stupně šestých a sedmých tříd v halové 
kopané ve Vlachově Březí- tady se kluci umístili na čtvrtém místě (z pěti týmů). 
Další halová soutěž se konala ve Vimperku- tady  se žáci osmých a devátých tříd 
umístili na pátém místě (ze šesti týmů). 

Jak si vedou naši mladí fotbalisté? 

1.A třída starší žáci 

 

1.A třída mladší žáci 

 

 

Okresní přebor – přípravka 

 

 

1.A třída dorost 

 

 

 

 



Aktuality 

Dne 1.11.2012 se v 15:00 uskutečnila Výstava draků. Rodiče a jejich 
děti mohli hlasovat o nejhezčího dekorativního a létacího draka. Na 
to, že to byl 1. Ročník se sešlo hlasujících dětí a jejich rodičů 
nespočet. Druhý den bylo vyhlášeno 10 vítězných draků. Výrobky se 
všem moc líbily a my doufáme, že těchto akcí bude přibývat. 

Dne 12.11.2012 proběhne v galerii BOMBA Den poezie. Tak 
neváhejte a přispějte nějakou pěknou básničkou. Budeme se těšit 
na vaše výtvory 

 

 

A na konec to nejlepší z minulého čísla 

 

Brácha 

Přijde kozel do baru, vykasá si rukávy a zařve: 

„Kdo mi zmlátil bráchu?“ „Já,“ zvedne se medvěd, 

„a co má být?“ „Ale…nic…já jen dobřes udělal.“ 

 

Kozel s batohem 

„Včera jsem viděl běžet kozla s batohem na zádech!“ 

křičí na celou hospodu myslivec. „To nic není, kamaráde,“ 

zvedne se jiný myslivec, „já ho viděl letět!“ „A taky měl  

na zádech batoh?“ „Ne, orla!“ 

 

Výlet 

Jednou se takhle sejdou zvířátka v zoo a kozlík povídá: 

„Zítra pojedeme na výlet.“ Doskáče tam žába a opakuje: 

„Zítra pojedeme na výlet.“ Kozlík si odfrkne a pokračuje: 



„Vezměte si svačiny a vyrazíme ráno v 7:00 hodin.“  

Žába zase opakuje: „Vezměte si svačiny a vyrazíme ráno v 7:00 
hodin.“ 

Kozlík se naštve a povídá: „A ta zelená příšerka s námi nepojede!“ 

Žába se na něho smutně podívá a povídá: „Chudák krokodýl, on se 
tolik těšil…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Podzim létu zamával  
Podzim létu zamával, 

ahoj léto, musíš jít. 

Ruku svou mu podával 

prostě to tak musí být 

Mám tu práce dost a dost 

pomoct listí opadat, 

brzy zima bude host 

začínám se obávat 

Ptáčkům popřát šťastný let 

za teplem když poletí, 

draky k nebi vypouštět, 

uplést svetr pro děti 

Všechno stihnu, já to vím, 

na zimu se připravím. 


