
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptační kurz 

V pondělí 10.9. náš šestý ročník vyrazil pěšky na seznamovací kurz do kempu u Seče. Šla s námi paní učitelka Simona Chudomelová, která nás pomyslně předala nové paní třídní 

učitelce Janě Lilkové. Celé odpoledne jsme hráli spoustu her ke zlepšení vztahů v našem třídním kolektivu. Asi nejvíce se nám líbila hra, kdy jeden z dvojice měl zavázané oči a 

druhý ho opatrně doprovázel. Když se setmělo, zahráli jsme si i menší bojovou hru. Ráno po chutné snídani jsme se vydali na zpáteční cestu k naší škole, kde nás čekal dobrý oběd 

a tím náš hezký výlet skončil.          

     

Okrskové kolo florbalového turnaje mladších žáků 

Naše škola se zúčastnila okrskového kola ve florbale v Chrudimi dne 

15. 11. 2018. První zápas jsme porazili ZŠ Chrudim, Sladkovského 

10:1 a slavili vítězství. Druhé utkání nás čekalo se školou 

z Heřmanova Městce. Napínavý zápas jsme nakonec zvládli a 

vyhráli 2:1. V dalším zápase jsme zvítězili nad Gymnáziem Josefa 

Ressela, Chrudim se skórem 3:1. Poslední zápas proti sportovní 

škole ZŠ Chrudim, U Stadionu rozhodoval o postupujícím do 

okresního kola. Po remíze 2:2 bylo naše celkové skóre lepší, proto 

jsme celý turnaj vyhráli.    

  

Turnaj v malé kopané – PAMAKO 

Naši žáci z 9., 8. a 7. ročníku se zúčastnili turnaje v malé kopané v Pardubicích. 

V prvním zápase jsme podlehli ZŠ Staňkova Pardubice 1:0. Druhý zápas jsme vyhráli 3:1 

nad ZŠ Studánka Pardubice. Na gólech se podíleli Tomáš Tlustý, Daniel Krška a Tadeáš 

Oswald. Třetí zápas jsme hráli proti ZŠ Benešovo náměstí Pardubice 4:3. Góly dali Tomáš 

Tlustý, Vašek Michálek a dva Daniel Krška. Čtvrtý zápas jsme vyhráli nad ZŠ Svítkov 

Pardubice 7:0.Na gólech se podíleli Jakub Tlustý, Daniel Krška, 2krát Štěpán Míšek a 3krát 

Daniel Marek. V pátém zápase jsme porazili ZŠ Ohrazenice 2:0 po gólech Štěpána Míška a 

Daniela Kršky. Ve čtvrtfinále jsme vyřadili ZŠ Bratranců Veverkových 4:0. Góly vstřelili 

Štěpán Míšek, Tomáš Tlustý, Daniel Krška a poté si soupeř vstřelil vlastní gól. V semifinále 

jsme porazili ZŠ Polabiny 1:0 po gólu Štěpána Míška. A ve finále jsme opět zvítězili nad  ZŠ 

Ohrazenice 7:1. Nejdříve soupeř vedl 1:0,ale díky třem gólům Jakuba Tlustého, dvěma 

gólům  Štěpána Míška a jednomu gólu Tomáše Tlustého a Daniela Kršky jsme zápas 

vyhráli. Turnaje se zúčastnili: Štěpán Míšek, Václav Michálek, Marek Tlapák, Tomáš a 

Jakub Tlustí, Daniel Krška, Tadeáš Oswald, Daniel Marek a Radek Brynych.  

 

Školní futsalová liga 7 

Dne 21. 11. se v naší tělocvičně odehrálo první kolo školní futsalové ligy 7. V úvodním zápase turnaje naši 

žáci porazili soupeře ze ZŠ Smetanova Hlinsko 6:2. Úspěšnými střelci byli Adam Škaryd, 2krát Michal 

Smutný a 3krát Štěpán Míšek. V dalším utkání proti ZŠ Sever, Hradec Králové byl bohužel soupeř lepší a 

naše hráče přestřílel 5:3. Góly vsítili Smutný a 2krát Míšek. Potom přišel závěrečný zápas proti fotbalové 

škole Pardubice-Ohrazenice. Konečný výsledek byl 2:0 po brankách Míška a Škaryda. Vzhledem k stejnému 

počtu bodů se postupovalo do minitabulky, kde s nejlepším skóre vyhrála ZŠ Sever, Hradec Králové. O 

druhém postupujícím rozhodl penaltový rozstřel mezi ZŠ Třemošnice a Pardubice-Ohrazenice. Z našeho 

týmu byli úspěšní Míšek, Smutný a Tlapák, naopak soupeř proměnil jen jednu penaltu. Společně se ZŠ 

Sever, Hradec Králové postupujeme do dalšího kola. 

 

http://zs-tremosnice.cz/18_19_web/futsal_7.JPG


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Výměnný pobyt na Slovensku 

Dne 1. 10. 2018 se žáci Základní školy  Třemošnice zúčastnili výměnného pobytu v L’upči na Slovensku. 

Odjížděli jsme z autobusového nádraží v 8 hodin moderním autobusem. Cesta utíkala rychle a přibližně 

v 15 hodin jsme dorazili do malebného městečka na Slovensku. Zde netrpělivě čekaly slovenské rodiny, 

u kterých jsme byli na tři dny ubytováni. Během pobytu na Slovensku jsme navštívili Bystriánskou 

jeskyni a místní ľupčanský hrad, který se pyšně tyčí nad městem. Hrad byl nově rekonstruován a 

předvedl se nám v celé své kráse. Také jsme navštívili místní dům řemesel, kde jsme vyráběli z vosku a 

papíru ozdoby. Další den patřil návštěvě Nízkých Tater. Zde jsme se svezli moderní lanovkou z Tatranské 

Lomnice do Skalnatého plesa. Navštívili jsme i Štrbské pleso. Odpoledne jsme ukončili návštěvou 

Tatralandie, kde jsme si užili spoustu vodní zábavy. Čtvrtek se nesl ve znamení loučení. Před zpáteční 

cestou jsme ještě zasadili dvě malé lípy na znamení přátelství mezi našimi školami. Poté jsme se zastavili 

v Bánské Bystrici a obdivovali krásy tamních kostelů a historické náměstí. Pak už nás čekala cesta domů, 

kam jsme se vraceli plni krásných zážitků a vzpomínek.          

   

Lesní detektivové 

Lesními detektivy se na jedno dopoledne stali žáci čtvrtých tříd, kteří 

se zúčastnili výukového programu na zámku Kačina. Výlet obdrželi 

jako odměnu za sběr papíru za skvělé umístění v celoškolní ekologické 

soutěži Felixmánie a náležitě si jej užili. Při plnění úkolů museli zapojit 

mimo zraku a sluchu také hmat a pozadu nezůstaly ani postřeh a 

důvtip. Nakonec si zahráli pexeso složené z našich nejznámějších 

brouků a osvěžili se zmrzlinou v zámecké cukrárně.  

 

ROČNÍK- XXIV, číslo: 1 

 
Naše město 

Součástí výuky žáků 3. ročníku je 

celoroční projekt „Naše město – 

minulost a přítomnost“, který má za 

cíl rozvíjet v dětech dobrý vztah ke 

svému městu, jeho historii i 

současnosti. V rámci tohoto projektu 

se žáci 3.A a 3.B vydali na městský 

úřad, kde je pan starosta Ing. M. 

Bubeník obohatil o nové informace a 

také si prohlédli některé kanceláře a 

obřadní síň. Po svačině ještě 

navštívili Berlovu vápenku s expozicí, 

která připomíná místní tradice 

výroby vápna, a zajímavá byla i 

prohlídka muzea se starou 

zemědělskou technikou. Všechny 

získané poznatky žáci využijí při 

výuce. 

 

O počasí máme jasno 

Dne 6. 9. se žáci VII. A vydali do Kutné Hory na badatelský 

program, který jim byl odměnou za výhru v soutěži 

Felixmánie. Program byl zaměřený na meteorologii. V 

přírodní učebně žáci zjišťovali údaje o teplotě, tlaku 

vzduchu a relativní vlhkosti. Učili se určovat směr větru a 

měřit jeho rychlost anemometrem. Ujistili se, že předpověď 

počasí se dá odhadnout i pozorováním chování některých 

živočichů a rostlin a že nám mnohdy mohou napovědět i 

pranostiky našich předků. Své poznatky uplatnili v zábavné 

hře „Riskuj“, ve které si vedli velmi dobře. 

 

100 LET OČIMA DĚTÍ – FOTOGALERIE 

    

   


