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                                         ÚVOD 
 
 
Milí čtenáři,  
rády bychom vám oznámily, že po šesti letech obnovujeme školní 
noviny „Školní kecky“. Budou vycházet nepravidelně a dozvíte se, co 
se v naší škole událo, co se bude dít a další zajímavé příspěvky od 
našich spolužáků z celé naší školy.  
Dovolte nám, abychom se představily - jsme žačky 5. ročníku 
Základní školy v Nové Vsi pod Pleší a dostaly jsme nápad pokračovat 
v psaní novin. V dalších dnech si vybereme další spolužáky, kteří 
budou naši novináři a budou s námi tvořit tyto noviny. 
  
Šéfredaktor: Alice Starcová  
Redaktorky: Eliška Brosche, Anna Havlíčková 
 
Více informací ohledně školy najdete také na internetové adrese: 
www.skolapodplesicz.  

http://www.skolapodplesicz/


Na těchto stránkách taky najdete i spoustu fotografií v záložce 
Galerie: přihlašovací údaje: host@nvpp.cz, heslo: heslo2015 
 
Na konci každých novin budou vtipy a omalovánky.  
 
 

 

V tomto čísle je: 
 
- Zahájení – Náš první školní den 
- Školní divadlo 
- Vtipy a omalovánky 
 
 
 
ZAHÁJENÍ 1. ŠKOLNÍHO DNE: 
 
1.ročník – První školní den se nám moc líbil, máme moc milou paní 
učitelku. Moc se nám tu líbí!!!! 
 
2.ročník - První den se nám líbil. Na paní učitelku jsme se těšili 
a hodně se nám tu líbí. 
 
3.ročník – Moc se nám líbil první školní den. Do školy jsme se 
těšili a náš pan učitel je milý. 
 
4.ročník – První den byl skvělý. Někteří se do školy netěšili, ale 
většina ano. Na paní učitelku jsme se všichni moc těšili. 
 
5.ročník - Náš první školní den se nám moc líbil. Pan ředitel je 
super, a na jaře možná pojedeme do Anglie:) 
 
= ve zkratce s radostí řekli žáci ze všech ročníků 

mailto:host@nvpp.cz


 
 
Školní divadlo 
Dne 12.9.2022 se v naší škole uskutečnilo divadélko pro 1. – 3. 
ročník. Divadélko o pohádkovém lese se všem moc líbilo. 

 
VTIPY 

 
Pamatuj si Pepíčku, chytrý člověk má vždy pochybnosti, jen 
hlupák nepochybuje.“ 
„Tati, a jsi si tím jistý?“ 
„Stoprocentně“! 
 
 
Jedna paní jde do restaurace. 
Číšník se ptá: „Copak byste si dala dobrého?“ 
Paní odpoví: „Podle toho, co tady máte.“ 
Číšník říká: „Máme tady paví křídla, kraví rohy, zaječí ocásek, 
...“ 
Paní ho zarazí a řekne: „JEŽKOVY OČI!!“ 
 
 
 
Učitel k žákovi: 
„Víš něco o čápovi?“  
Žák: 
„Vím, ale nevěřím tomu.“ 
 
 
Nemám Twitter, nemám Instagram, nemám Facebook. 
Jen se tak procházím a vykládám neznámým lidem, co jsem měl 
k obědu a jak mi to jde doma nebo v práci. 
Už mám tři sledující: jednoho lékaře a dva policisty 



 
 
 
 
 

OMALOVÁNKY 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Děkujeme a hezky se bavte.                                     
Váš tým redaktorů z 5. ročníků a jejich novinářů z ostatních ročníků. 
šéfredaktorka: Alice Starcová,  Redakce: Eliška Brosche, Anna Havlíčková  
 


