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Časopis žáků pro žáky, 

rodiče a přátele Základní školy v Dolní Cerekvi              



 

Natálka Fexová:  chodí ráda do školy, protože se učí 

ráda nové věci, nejlepší kámoška je Viky ze školky, nejraději si 

hraje venku, ve školní jídelně jí chutná svíčková omáčka 

s knedlíkem, nejlepší předmět je čeština. 

 

Jarda Berka: ve třídě sedí s Honzou, oblíbený předmět je matematika, 

vyloučil by češtinu, má rád svíčkovou a hamburgery, jeho 

kamarádka je Natálka, kdyby mohl, vzal by si do školy psa. 

 

 

Ondra Holas: líbí se mu ve škole, jeho nejlepší kámoš je David 

a oblíbený předmět čeština, nesportuje, s ničím si nehraje, radši 

se dívá na televizi. 

 

Adélka Vodičková: nejoblíbenější předmět je čeština, volný čas 

nejraději tráví na zahradě, kdyby mohla, vzala by si do školy koně a psa, 

má ráda také kočky. 
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David Dolejší: hraje házenou a hry na počítači, 

nejvíce  mu chutnají hranolky, oblíbený předmět je 

matematika, češtinu by mít  nemusel,  kamarádí se 

s Honzou a ve třídě  by chtěl mít morče.  

 

Maruška Mikulášová: ve škole  se jí líbí, nejoblíbenější předmět je 

prvouka, nemusí moc matematiku, sedí 

s Ondrou, její kamarádka je Natálka, 

oblíbené zvíře je pes, má ráda hranolky, 

ráda běhá, chodí do lesa a hraje si 

s plyšovou veverkou.  

 

Martin Štěpánek: ve škole má nejraději 

výtvarnou výchovu, jde mu psaní, protože sedí sám,  

nejmilejší zvíře je pes, kterého má i doma, 

nejoblíbenější barva je červená a jídlo –                   

  hamburger.
 

Šárka Pechačová: má ráda matematiku 

víc jak češtinu, sedí s Davidem, 

chutnají jí hranolky, jejími kámoši jsou 

Natálka a Ondra.  
 

 

Honza Zástěra: líbí se mu ve škole, hlavně výtvarná 

výchova, kamarádí se 

s Davidem, ve volném čase se 

dívá na televizi, hraje si 

s roboty, oblíbenou činností je 

fotbal, chtěl by ve třídě  morče… (no jasně jako David!)  
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Děti z kroužku mladých čtenářů složili společně básničku a čtvrťáci namalovali 

čertíky. 

                                           

                      Mikulášská básnička 

                                         Dneska chodí Mikuláš, 

                                         za okno si košík dáš. 

                                         Čerti přijdou taky snad, 

                                         nikdo je však nemá rád. 

                                         Pekelníci se tak mračí, 

                                         anděla mám proto radši. 

                                         Jeho vlasy  všude září, 

                                         s krásnou zlatou svatozáří. 

                                         Nadělí nám, dětem, všem, 

                                         Mikuláš i s andělem. 
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                 Poklad 

     Jirka, já a Petříček  

     nápadů máme kufříček. 

     Jirka vzal si lopatu, 

     hurá, jdeme na chatu. 

     Krumpáč vzal si Petr, 

     oblékl si svetr. 

     Kotouč vezu já, 

     kopat už se dá. 

     Kopali jsme pořád dál, 

     Petr se jen smál. 

     Jé, našli jsme poklad, 

     byl tam jeden doklad. 

     A pak tuna zlata, 

     opraví se naše chata. 

                                  Michaela Nováková 

 

 

              Miminko 

 

        Co se nám to tady děje? 

        Děťátko se na svět směje. 

 

        Směje se jen z lehýnka, 

        hladí ho má maminka. 

 

        Je to moje sestřička, 

        hravá je jak kočička. 

                        Veronika Mikešová  
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                                                  Zmrzlina 

                                           Zmrzlinu máme  

                                           všichni rádi, 

                                           já i moji kamarádi. 

                                                       Eliška Kratochvílová 

                                                       Dan Jahoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           V zimě 

 

         Děti staví sněhuláky, 

         mokré mají i tepláky. 

         Sněhuláci zatím stojí, 

         dokud teplem neroztají. 

                                   Eliška a Dan 

 

 

 

 

 

 

 

Nohy                                                            

                           Levá, pravá, 

                           obě dvě, 

                         To jsou nohy, 

                           naše dvě. 

                                              Dan 
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Básničky  pro      

     maminky 
 

Pro tebe  

                                                                                                      Moje milá maminka 

Maminka je moje zlatíčko,                                                     voní jako květinka. 

mám ji ráda jako sluníčko.                                                      Hlídá mě jak oko v hlavě 

Buchtičku mi upeče,                                                                hrajeme si spolu hravě. 

a postýlku ustele.                                                                     Mám ji ráda nejvíce, 

Moje milá maminka                                                                 miluji ji ze srdce. 

je krásná jak pomněnka.                                                                       Veronika  Mikešová 

Oči jako studánky,                                                                                      

doma budu u mamky. 

Kristýnka ti přeje,  

ať sluníčko tě hřeje. 

                             Kristýna Judová 
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Moje maminka 

 

To je moje maminka,    

krásná jako květinka. 

Oči má jak studánky, 

a nosívá korálky. 

Natrhám jí kytičky 

do nejhezčí vázičky. 

Přitulím se k mamince 

a jsem šťastná velice. 

                               Veronika Persy 

 
 

 

 

 

 

 

     Pro maminečku  

  

     Pro mé hodné srdíčko, 

     ať ti svítí sluníčko. 

     Krásný den ti přeji, 

     v mém srdci tě hřeji. 

     Maminečko má milá, 

     voníš jako květina. 

     V mém srdci tě mám, 

     když ti v náruči usínám. 

                               Eliška Nedbalová 
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   Já složím básničku,     

   Dám mamce kytičku. 

   Bude-li hezká, 

   Celý svět tleská. 

                     Katka Zástěrová 
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Všem maminkám 

jen to nejlepší 


