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Lednové číslo

Vážení přátelé,

právě vyšlo další číslo časopisu 
Netvořický školák.

Příjemné čtení v barvě roku 2023 –
Viva Magenta.
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Ověř si znalost 
filmových pohádek 
1. Tři …… pro popelku

2. …… princezna

3. Šíleně …… princezna

4. …… krkavců

5. S …… nejsou žerty

6. Čertí …… 

7. …… Páně

8. …… a sedm trpaslíků

9. O …… ševci

10. Byl jednou jeden …… 
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Krásný nový rok Vám přeje I. třída



Novoroční předsevzetí
Nový rok 2023, nové začátky, nová předsevzetí. Asi všichni jsme se koncem 
roku zamysleli, co se nám v uplynulém roce povedlo a co ne. Jsme se vším 
spokojeni? Určitě bychom chtěli něco změnit a něčeho nového dosáhnout. 
Pak stačí mít správný plán jak na to, nepovolit a cíl je na dosah. 

Tady je několik předsevzetí žáků II. třídy

• Naučit něco nového svého mladšího sourozence

• Naučit se pořádně bruslit a lyžovat

• Zlepšit se v gymnastice

• Naučit se parkurové prvky na skate-boardu

• Více se navštěvovat s kamarády 
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II. třída

Přejeme všem úspěšný rok 2023!!



„Já jsem Honza. Dnes si povíme o mém 
plaveckém výcviku.  Baví mě, když plaveme 
prsa. Máme hodného pana plavčíka. Také 
mám rád, když si jdeme zablbnout do malého 
bazénku.“

Jan Komárek

„Chodíme na plavecký výcvik. Neumím sice 
dobře plavat, ale to se doučím. Mám ráda 
všechny paní plavčice.  Je tam i pan plavčík. 
Už jsme se toho naučili hodně. Chodíme 
odpočívat do malého bazénku nebo do 
vířivky.“

Klára Dolejšová

„Já mám ráda kraul a znak, ale nemám ráda 
prsa. Máme pana učitele. Je nejlepší. Učí nás 
toho hodně. Já jsem v druhém nejlepším 
družstvu. Našla jsem si novou kamarádku . 
Jmenuje se Ema.“

Nikola Ulrichová

Co napsaly o plaveckém 
výcviku děti ze třetí třídy
Plavecký výcvik žáků druhé a třetí třídy probíhal od poloviny září 
do začátku prosince.
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„Plavecký výcvik je prima. Moc se mi tam 
líbí. Učíme kraul.  Už jsme se učili prsa a 
znak a možná, že se budeme učit motýlka, 
ale nevím, jestli to stihneme. Plavali jsme 
vytrvalost ,prsa a znak.“

Vojtěch Slanec

„Jmenuji se Eliška. Chodím na plavání. 
Chodila jsem i minulý rok. Jsem v nejlepší 
skupině a mám i v mé skupině kamarádku. 
Jmenuje se Eliška Zdražilová. Máme paní 
plavčici. Plaveme kraul, znak a prsa. 
Chodíme do vířivky a do dětského 
bazénku.“ 

Eliška Komárková

„Když jdeme do vířivky a pak z ní, tak to 
hrozně studí. Paní plavčice si z nás dělá 
legraci. Ve vířivce relaxujeme a v malém 
bazénku si hrajeme.“

Adéla Palugová



Hurá, přestávka
Máte ve škole rádi přestávky? Co všechno můžeme dělat o přestávce? Víme, 
že o přestávce se máme připravit na další hodinu, svačíme, pijeme, dojdeme si 
na toaletu, ale je to i čas věnovaný odpočinku. Můžeme se volně bavit, sdělovat 
si zajímavost, číst, hrát hry apod. Připomeneme si, že během přestávky se 
chováme slušně, neběháme po schodech a chodbách, neboucháme dveřmi. 

A co baví Vás? My čtvrťáci skládáme puzzle. Chlapci dostali puzzle Česká 
republika a my děvčata puzzle Koně. Paní učitelka nevěřila, že z malých 
kousíčků se nám to podaří, zvláště chlapcům, kteří to měli velice těžké. 
Co myslíte? Podařilo? Každou přestávku jsme se pustili do skládání, zapojili 
jsme se všichni a společnými silami puzzle složili. Paní učitelka měla 
obrovskou radost. Skládání puzzlí nás chytlo tak, že jsme si donesli z domova 
další a máme se na co o přestávce těšit. Zkuste to taky.

Děvčata ze IV. třídy
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Zvířata v lese
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Bára 
Fuchsová
(V. třída)



Prezidentské volby 2023
V lednu 2023 ve dnech 13.–14. 1. a 27.–28. 1. se konají prezidentské volby a jako v minulých 
letech se očekává, že zájem o tyto volby bude obrovský. Výběru hlavy státu přikládají lidé 
velký význam, a proto jsme se spolu se žáky 6.A domluvili, že náš příspěvek do školního 
časopisu bude na téma:
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Prezidentské volby 2023

Přímá volba prezidenta se v ČR zavedla v roce 2012. 
Dříve (1993–2012) volil prezidenta nepřímo parlament.

Pravomoci prezidenta = souhrn práv a moci umožňující splnění delegovaných úkolů

Prezident podle Ústavy České republiky:

• je vrchním velitelem ozbrojených sil

• přijímá vedoucí zahraničních zastupitelských misí

• pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí

• jmenuje a povyšuje generály

• jmenuje soudce

• má  právo udělovat amnestii-trest

• jmenuje a odvolává předsedu akademie věd

• reprezentuje stát navenek

Prezidenti v minulosti:

• Tomáš Garrigue Masaryk (ve funkci 1918–1935)

• Edvard Beneš (ve funkci 1935–1938 a 1945–1948)

• Emil Hácha (ve funkci 1938–1945)

• Klement Gottwald (ve funkci 1948–1953)

• Antonín Novotný (ve funkci 1957–1968)

• Ludvík Svoboda (ve funkci 1968–1975)

• Václav Havel (ve funkci 1990–2003)

• Václav Klaus (ve funkci 2003–2013)

• Miloš Zeman (ve funkci 2013–dosud)

• 2023–????

Dále jsme se rozhodli, že uděláme ve škole průzkum a zkusíme s daty pracovat.



Volba prezidenta ČR 2023 - děti

Danuše Nerudová Petr Pavel Andrej Babiš

Jaroslav Bašta Neví

Prezidentské volby 2023
Z celkového počtu 242 žáků jsme vybrali náhodně 6–7 žáků a ptali se jich na to, koho budou 
volit v 1. kole.
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Dále jsme se ptali i dospělých – učitelů, učitelek, vychovatelek:

Žáci ZŠ Netvořice
celkem 44 

dotázaných

Danuše Nerudová 16

Petr Pavel 21

Andrej Babiš 5

Jaroslav Bašta 1

neví 1

Dospělí ZŠ 
Netvořice

celkem 11 
dotázaných

Andrej Babiš 0

Petr Pavel 2

Danuše Nerudová 3

Pavel Fischera 1

neví – není 
rozhodnutý
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osobní věc 1

Volba prezidenta ČR 2023 - dospělí

Andrej Babiš Petr Pavel Danuše Nerudová

Pavel Fischera neví osobní věc



Prezidentské volby 2023
V průzkumu jsme zjistili, že v I. třídě žáci vůbec nevěděli, že se nějaké volby konají a jména 
kandidátů neznali. 

Ve II. třídě musela dětem paní učitelka krátce připomenout jména kandidátů. Tušili, 
že nějaké volby jsou a byli schopni se pro nějakého kandidáta podle svého uvážení 
rozhodnout.

Od III. třídy žáci věděli a samostatně sdělovali, kterého kandidáta by volili. 

Celkem bylo 44 dotázaných od II.–IX. třídy a 11 dospělých.

Z výsledků jsme sestrojili koláčové grafy. Odpovědi žáků víceméně korespondovaly 
s výsledky 1. kola voleb. U dospělých už tomu bylo jinak.

A na závěr pro pobavení krátký volební kvíz:
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I. Co udělal v loňském roce Andrej Babiš, 
aby mohl jezdit za voliči?

a) udělal si řidičský průkaz na nákladní auto 

b) koupil si speciální GPS navigaci                            

c) pořídil si obytný vůz 

II. Který z těchto kandidátů se narodil 
v Brně? 

a) Petr Pavel 

b) Danuše Nerudová                      

c) Karel Diviš

III. Kteří z těchto dvou kandidátů přiznali, 
že řídili pod vlivem alkoholu?

a) Pavel Fisher, Petr Pavel

b) Andrej Babiš, Karel Diviš

c) Danuše Nerudová, Jaroslav Bašta 

IV. Kdo o sobě tvrdí, že je „panelákový 
kluk z České Lípy“? 

a) Karel Diviš 

b) Marek Hilšer

c) Pavel Fischer

V. Kolik % hlasů získal Pavel Fischer 
v minulých volbách?

a) 8,6 %

b) 10,2 %

c) 12,4 %

VI. Čím na sebe upoutal Marek Hilšer
v roce 2014, tedy dva roky předtím, 
než poprvé kandidoval na Hrad?

a) Protestoval polonahý na Úřadu vlády 
proti postoji tehdejší vlády vůči 
Ukrajině.

b) Zazpíval českou hymnu před ruskou 
ambasádou.

c) Hodil vejce do oken Poslanecké 
sněmovny. 

Žáci VI.A a třídní učitelka Aneta Fuchsová

Prezidentský kvíz 2023

Správné odpovědi:
1C,  2B, 3A, 4A, 5B, 6A



Exkurze do Muzea 
knihtisku v࣯Kutné Hoře 
16. 12. 2022 vyrazily obě VI. třídy do Kutné Hory. Odjížděli jsme vௗ8 hodin 
po zasněžené silnici, ale kolem 10 hodiny jsme šťastně dorazili na místo. 
Vௗmuzeu jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina se šla nejdřív podívat 
na historické stroje. Mohli jsme si vyzkoušet, jak se sௗtěmito stroji pracovalo. 
Byly mnohem větší, než dnešní moderní počítače a tiskárny. Viděli jsme stroj, 
který odléval a sázel písmena, stroj, který řezal stránky a listy papíru a další 
stroje.  Některé jsme si mohli i vyzkoušet. 
Mezitím druhá skupina pracovala na vánočních pohlednicích.  Nejprve se 
natiskl obrázek. Poté jsme udělali pozlacený nápis a tzv. slepotisk – vytlačené 
vločky. Na dalším stroji jsme list přehnuli, aby vzniklo přáníčko. Nakonec jsme 
ještě přáníčka dozdobili menšími razítky. 
Po skončení exkurze jsme šli na vánoční trhy na náměstí, kde jsme si mohli 
koupit trdelník nebo jiné dobroty. Výlet se nám líbil. 

Anička Slavíková a Ája Přeučilová (VI.B) 
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Lyžák byl velmi zábavný a myslím, že si to všichni moc užili. Lyžovali jsme 
každé dopoledne, jen sjezdy, které byly velmi prudké, protože byly zmrzlé, 
ale nějak se to dalo. Odpoledne jsme buď chodili na túry nebo když bylo 
ošklivé počasí, tak jsme zůstali na penzionu a hráli třeba hry nebo byli jen tak 
na pokoji.

Můžu asi mluvit za všechny a říct, že nejlepší byla diskotéka. Kdo neuměl 
lyžovat, tak se alespoň trochu lyžovat naučil. Všichni tam byli milí. Sněhu příliš 
nebylo, ale i tak si myslím, že si to všichni moc užili. 

Vendy Hanušová (VII. třída)

Lyžařský výcvik
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Lyžák očima sedmáků za pomoci aplikace mentimeter.com:



Osmáci skvěle reprezentovali 
a postoupili do semifinále

Pět týmů ze ZŠ Netvořice reprezentovalo školu na sportovním turnaji v laser game.

V konkurenci 14 týmů z různých škol jsme si vedli naprosto skvěle – dva týmy 
osmáků postouply do semifinálového klání, které proběhne někdy v únoru či březnu. 
K nim se na „divokou kartu“ přidá ještě jeden tým sedmáků.

Co na to říct – prostě jen, že v osmé třídě jsou báječné děti, které naprosto skvěle 
reprezentují školu ve sportovních soutěžích.

Školní liga v laser game se hraje na tři postupová kola. V základní části porovnávají 
své síly 6členná družstva z různých škol. Těchto týmů je poměrně hodně, a proto 
základní část probíhá v několika hracích dnech. Z každého hracího dne postoupí 
nejlepší týmy do semifinále.

Každý hrací den jsou navíc vyhlášeni 3 nejlepší hráči konkrétního dne.

Turnaj je součástí sportovních akcí v rámci Asociace školních sportovních klubů.
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Děkuji zúčastněným dětem za skvělé 
sportovní výkony a příkladnou 
reprezentaci školy a už teď držím palce 
v semifinálovém klání.

Mgr. David Gajdošík (VIII. třída)

Hra vyžaduje velkou spolupráci celého 
týmu, výbornou strategii a dobrou 
fyzičku. Jeden zápas trvá 12 min a po 
jeho ukončení mohou hráči „ždímat“ 
propocené triko. A takové zápasy jsou 4.



Jak se slaví Vánoce 
na Aljašce
Jelikož jsme na Aljašce nikdy nebyli, tak jsme se zkusili zeptat na internetu a našli jsme 
následující odpověď od člověka, který tam žije již od dětství:

Na Aljašce se slaví Vánoce 25. 12. a státní svátek je 26. 12. Většina lidí si tam pro stromečky 
chodí sama do lesa.

O víkendu tedy prý vzali sněžnice a vyrazili „na hon stromů“. Po hodině neúspěšného 
hledání toho pravého stromečku zahlédli jeden jako z časopisu. Sice byl trochu zapadlý 
sněhem, ale to nevadilo. V lese mezi ostatními se zdál malý, ale když ho umístili do obýváku, 
jako by se zázračně zvětšil. Druhý den jim zbývalo ho ozdobit. Jeho rodina zdobí stromeček 
různými ozdobami z jejich dětství a výletů. 

Pak zahájili přípravu těsta na vánoční perníčky. Do jejich vánočních perníčků tradičně patří 
skořice a hřebíček. Ne všechno ale našli v normálním obchodě, pro zbytek museli 
do speciální prodejny. Vše krásně vyšlo a perníčky chutnaly i vypadaly skvěle.  

Nakonec viděli i polární záři: 
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Anita Nejedlová, Marek Čečil (IX.třída)



Závěrem pár slov ředitelky školy

Děvčata a chlapci,

školní rok 2022/23 se blíží do své poloviny. Čeká vás pololetní vysvědčení. Pevně věřím, že 
jste nic nepodcenili, celé pololetí jste se snažili, pilně se připravovali a odměnou vám budou 
pěkné známky.

Chtěla bych poděkovat všem žákům, kteří reprezentovali naši školu uplynulé pololetí ve 
sportu, znalostních soutěžích, vystupovali na školních i mimoškolních akcích. 

Dále chci popřát žákům 9. ročníku hodně úspěchů u přijímacích zkoušek na střední školy a 
učiliště. Pevně věřím, že využijete všechny znalosti a zkušenosti načerpané v naší škole a 
dostanete se tam, kam jste si podali přihlášku.

V lednu jsme absolvovali se sedmáky lyžařský výcvik, který byl i přes nepřízeň počasí velice 
zdařilý. Takže jsme lyžovali, měli zdravotní přednášku a navštívila nás i horská služba. 
Strávili jsme pěkné odpoledne v jabloneckém plaveckém bazénu, zasoutěžili jsme si ve 
slalomu, zahráli nejrůznější hry a za vše jsme dostali pěkné věcné odměny. Na závěr 
nechyběla diskotéka. Chci poděkovat celému týmu, který se podílel na zdárném průběhu 
výcviku – paní učitelce Marii Wollerové, paní zdravotnici  Zdeňce Peterkové a  panu Petru 
Vodehnalovi. Poděkování patří i sponzorům – MUDr. Vlastě Hvězdové a Galmetu
Netvořice.                   Ludmila Vodehnalová
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