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ŠKOLNÍ OBČASNÍK  

Družina v akci 

-pac- 

Slunce 

Vlasy husté jako hříva, 

tělo pevné jako kmen, 

do vody se často dívá, 

v jádru skrývá něžný sen. 

 

Sen o noci jasné, 

v mracích spalo slunce krásné. 

Dřímalo a rozjímalo, 

do mráčků se zachumlalo. 

Nela Dajbychová 5. B 

Konec dalšího vyčerpávajícího školního 

roku a 17letý Harry míří zpět domů. Lo-

ni na podzim ho adoptovala rodina kou-

zelníků spolu s ještě jednou kouzelnicí, 

která je ale o 3 roky mladší než Harry.  

,,Harry, to jsme rádi, že jsi zpátky doma. 

Pojď dovnitř, tvoje sestřička místo 

kouzla na smažení palačinek shodila 

lustr, tak kdyby si mohl...?" A takhle to 

bylo pořád, 14letá Madison vždycky 

zkazila nějaké kouzlo a způsobila tak 

menší pohromu, kterou Harry musel na-

pravit. ,,Už mě nebaví tě mít pořád za 

zády, já to zvládnu sama! Nestarej se o 

mě!" zakřičela Madison, když se po ní 

Harry rozhodl danou situaci napravit. 

Vyběhla z domu a už se tam nechtěla 

vrátit, štvalo ji, jak z ní pořád všichni 

dělají tu malou holčičku, co nic neumí. 

Sama vůbec nevěděla, jakou sílu vlastně 

má, a tak se to nikdy nesnažila kontrolo-

vat. Hodiny seděla u jezera, kam se cho-

dila schovávat jako malá.  

Z ničeho nic ucítila, jakoby jí něco ští-

palo na ruce. Kdysi provedl Harry kouz-

lo, aby když bude Mads v nebezpečí, 

začala ho kruhová jizva na ruce štípat, 

ale netušila, že to funguje i opačně. 

Chtěla počkat jestli to nepřestane, jenže 

čekala marně, proto se rozhodla omluvit 

se svému nevlastnímu bratrovi a zeptat 

se, co to znamená. Otevřela dveře od je-

jich domu a to co viděla jí nesmír-

ně vyděsilo... 

 

Má Harry Potter sestru? 

Veronika Bandasová 6.B 

Lampionový průvod 

16.11. se uskutečnil  lampionový průvod. Přes nepří-

zeň počasí přišlo okolo 20  dětí s rodiči. Procházkou 

průvod došel k Jurečku, kde jsme společně vypustili 

na vodní hladinu lampiony s přáním.  

Vánoční dílny 

7.12. proběhly v prostorách školní družiny Vánoční tvořivé 

dílny. Děti s rodiči si přišly vyrobit vánoční svícen, ozdobnou 

jedlovou větev, bet-

lém a ozdobily skle-

něný svícen mozai-

kou. Všem se vánoční 

dekorace moc poved-

ly a výrobky si 

s radostí odnesly do-

mů. 

V lednu družina připravuje: 

Den velryb a lachtanů pro školku Čtyřlístek  

KAVÁRNA PRO 

RODIČE 

Činnostní učení 

26.01.2017 od 17:00 

info a přihlášky: 

lucie.hrbkova@zs.rincay.cz 



V pondělí 02.05.2016 večer po škole 

jsme se třídami 4.A a 7.A vyrazili na 3 

denní výlet do Slovenského ráje. 

V 19:00 jsme měli sraz na říčanském 

nádraží, odkud jsme jeli na hlavní ná-

draží v Praze. Tam jsme museli čekat 

zhruba 2 hodny, než nám jel vlak na 

Slovensko. Jakmile bylo 21:30, vyrazili 

jsme přímo k naší koleji, tam jsme 

v klidu nasedli do lůžkového vagónu. 

V kupé nás bylo 6 holek. 

Další den brzo ráno jsme se probudili a 

dostali jsme snídani – croissant a čaj. 

Poté jsme vyrazili z nádraží ve Vydrníku 

a šli jsme cca 7km na ubytování. Když 

jsme si dali zavazadla do pokojů, vyra-

zili jsme na první výlet do Suché Belé. 

Bylo moc a moc krásně, ale měli jsme 

všichni úplně promočené boty. A také na 

Suché Belé se jednomu žákovi ztratil 

iPhone a panu učiteli Pechovi se utopil 

foťák. 

Druhý den jsme se rozdělovali do tří 

skupin podle obtížnosti následující túry. 

Já jsem šla na tu nejtěžší – na Závojový 

vodopád, což byl 70metrový vodopád a 

také nejkrásnější výlet. 

Poslední výlet byl na Malý Kysel, šlo 

nás tam jen devět. Výlet byl sice nároč-

ný, ale i tak stál za to.  

Večer jsme si sbalili a šli jsme zpět na 
nádraží ve 
Vydrníku. 
Vlakem 

jsme do 
Prahy do-

razili 
v brzkých 
ranních 
hodinách, 
poté jsme 
ještě ab-
solvovali 
cestu do 
Říčan, 
kde si nás 

rodiče ro-
zebrali. Byl to velice vydařený výlet. 

 

 

Vlakem za hranice: se školou v ráji 

Karolína Slezáčková 7.B 

DĚKUJEME, PANE UČITELI 

PECHO, JSTE NÁŠ HRDINA! 

Snídaně po anglicku 

Filip Král 7.A 

Jednoho pondělního večera, přesněji 2. 

května 2016, se u nás ve škole u Říčan-

ského lesa konala večerně-noční anglic-

ká akce. Moc jsme se na tuto událost tě-

šili, protože naší jazykovou třídu čekalo 

přespání ve škole, provázené anglickým 

programem. 

Krátce před 18. hodinou se před školou 

začali scházet studenti z 6. A., což je 

právě ona jazyková třída. Asi minutu po 

18. hodině nás paní učitelka pustila do 

školy, kde nás čekalo převlékání do kos-

týmů, neboť náplní večera bylo divadel-

ní představení, které se skládalo z 6 krát-

kých pohádek hraných v anglickém ja-

zyce. Na toto představení jsme se pilně 

připravovali již 14 dní předem. Příprava 

spočívala především v nastudování 

svých rolí, které jsme nejdříve nacvičo-

vali každý sám doma, a teprve poté 

všichni společně ve škole při hodinách 

anglického jazyka. Pečlivá příprava tex-

tu a kostýmů se vyplatila, neboť předsta-

vení sklidilo velký úspěch.  

Dále následovalo čtení anglického příbě-

hu s ponaučením, které spočívalo v tom, 

že bychom měli poslouchat své rodiče. 

Tento příběh se jmenoval: “A Father 

learns A lesson from His Son“. Dalším 

bodem bylo hraní her, samozřejmě jak 

jinak než v jazyce anglickém. Hráli jsme 

např.: story cubes, dobble, three little 

pigs, a další. Večerní program jsme za-

končili sledováním seriálu Simpsonovi 

v anglickém znění. 

Pak už jsme se pouze převlékli do py-

žam, zachumlali se do spacáků a nechali 

si zdát o pravé britské snídani. Ráno nás 

totiž čekala příprava snídaně právě tako-

vé. Jejím smyslem bylo přiblížit si, ja-

kým způsobem se snídá ve Velké Britá-

nii. Ve školní kuchyňce jsme dali dohro-

mady přinesené ingredience, ze kterých 

jsme si snídani připravili. Ta se skládala 

z volských ok, opečené slaniny, lahod-

ných párků, fazolí v tomatové omáčce, 

červeňoučkých rajčat a křupavých tous-

tů. Naše skleničky a hrníčky jsme si pl-

nili pomerančovým džusem nebo čer-

ným čajem s mlékem. 

https://www.youtube.com/watch?v=QaLUltxucLQ
https://www.youtube.com/watch?v=QaLUltxucLQ

