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N. Nová, V. Hamerníková, M. Richterová, E. 

Klásková, V. Jedličková: 

PROČ JE ZIMA BÍLÁ, 
PROČ NEŽIJE VÍLA? 
PROČ, PROČ, PROČ? PRO SLEPIČÍ KVOČ! 



 
 

 

 

 

Sotva stanete na tomto místě, otevře se vám pohled na svěží krajinu. 

Položila bych si asi otázku: „Kolik lidí stanulo na vrcholcích těchto nádherných 

kamenných velikánů a mohlo svůj pohled upřít na tuto krásnou krajinu z jiného 

úhlu?“ „Co si asi lidé říkali, když stáli na vrcholku a hleděli do údolí?“ Postávajíc 

na zelené trávě, vdechujíc chladný čerstvý vzduch, hřálo by mě u srdce, že zde 

mohu být a snít s otevřenýma očima. Zelenavé stromy třpytící se nažloutlým 

odstínem jehličí působí, jako kdyby byly šálou těchto hor. Bělavý nadýchaný 

sníh odpočívá na hoře jako bílá čepička. Modravé nebe s několika obláčky 

dodává celé krajině veselý a hřejivý ráz.  

Na tomto místě by jistě minuty ubíhaly rychleji, než bych sama chtěla, 

neboť vše krásné je rychle pomíjivé. Odcházela bych odtud s úsměvem a řekla 

bych si: „Stálo za to sem dojít.“ 
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     Na silvestr jsme byli na Slovensku v Rimavské Sobotě. Ohňostroj byl nádherný, 

měli jsme „Římské svíce“ a prskavky. 

               Byla jsem tam s mámou, tátou, a psem Jackem. Petardy práskaly a bouchaly. 

Dva kluci po sobě stříleli „Římské svíce“ a dávali do košů zapálené petardy. Máma mi 

doma řekla, že když je ten silvestr, tak mě vezme na diskotéku, ale jen na hodinu a půl. 

               Když hodina a půl uběhla, tak mě máma odvedla domů a šla jsem spát. Usnula 

jsem asi ve dvě ráno. Ráno jsem se probudila v půl deváté. Šla jsem s Jackem na 

procházku k řece Rimavě. Když jsem Jacka pustila z vodítka, utíkal k řece za kachnami. 

Jack stál na kraji ledu a propadl se do ledové vody. K řece se mu potom nechtělo. Juraj, 

můj strejda, přinesl fenu Zoe a Jack se zamiloval. Když jsme odjížděli, Jack byl strašně 

smutný, ale věděl, že už jedeme domů. Na Slovensku se mi líbilo. 

= 

 

Když padal sníh v Přehýšově, šli jsme sáňkovat. U zastávky jsme to vyjezdili, takže už to nejezdilo. Proto 

jsme se šli domu zeptat  taťky, jestli můžeme jít sami dolů k rybníku. Tatínek řekl ano, ale dávejte na sebe pozor. 

Byli tam Dominik, Milan a Aneta. Když jsme sáňkovali, tak jsme  do sebe strkali a užívali si to. Nechtěli jsme jít 

domů. Musel si pro nás přijít taťka se Sárou a Besynkou. Doma jsme ještě vzpomínali na krásné sáňkování. Moc 

se mi to líbilo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblíbená barva: modrozelená 

Doporučuji film: Fakjů pane učiteli 1, 2 

Mám rád: špagety 

Moje životní heslo: „Svět patří těm, co 

se – „píp.“ (Charles Bukowski) 

 

Oblíbená barva: červená 

Doporučuji film: Nepřítel před 

branami 

Mám rád: fotbal 

Kdybych byl… 

živočich, byl bych HAD. 

květina, byl bych KOPŘIVA. 

nábytek, byl bych POSTEL. 

sport, byl bych FOTBAL. 

elektronika, byl bych NOTEBOOK. 

Přezdívka: Andrew 

Oblíbená barva: zelená 

Doporučuji seriál: Simpsonovi 

Mám rád: florbal 

Moje životní heslo: „Největším 

štěstím člověka je, když může žít 

pro to, zač by byl ochoten zemřít.“ 

 

Kdybych byl… 

živočich, byl bych PES. 

květina, byl bych TULIPÁN. 

nábytek, byl bych SKŘÍŇ. 

sport, byl bych FLORBAL. 

elektronika, byl bych HERNÍ POČÍTAČ. 

Kdybych byl… 

živočich, byl bych KOCOUR. 

květina, byl bych FÍKUS. 

nábytek, byl bych POSTEL. 

sport, byl bych FLORBAL. 

elektronika, byl bych MOBIL. 



 
 

Kdybych byla… 

živočich, byla bych OREL. 

květina, byla bych RŮŽE. 

nábytek, byla bych SKŘÍŇ. 

sport, byla bych FRISBEE. 

elektronika, byla bych MOBIL. 

Kdybych byla… 

živočich, byla bych GEPARD. 

květina, byla bych RŮŽE. 

nábytek, byla bych SKŘÍŇ. 

sport, byla bych FOTBAL. 

elektronika, byla bych MOBIL. 

Kdybych byla… 

živočich, byla bych PES. 

květina, byla bych RŮŽE. 

nábytek, byla bych TABULE. 

sport, byla bych RAINING. 

elektronika, byla bych MOBIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Přezdívka: Ája, Metal Jane 

Oblíbená barva: černá, tyrkysová 

Doporučuji filmy:  
Harry Potter a vězeň z Azkabanu 
Fakjů pane učiteli 
 

Mám ráda: koně, skauting, těstovinový salát 

Moje životní heslo: „Naděje umírá poslední.“ 

 

Oblíbená barva: černá 

Doporučuji filmy: Alex Co 

Mám ráda: fotbal 

Moje životní heslo: „Přemýšlení, že nejsme 

ničím člověku, jemuž jsme byli vším, je 

obzvláště bolestivé. To už člověk netrpí 

pouhou žárlivostí, tady je zraňována 

sebeláska.“ 

Přezdívka: Čivava 

Oblíbená barva: modrá 

Doporučuji film: The Hunger Games 

Mám ráda: koně 

Moje životní heslo: „Je lepší být 

milován proto, jaký jsi, než být 

milován pro to, co nejsi.“ (Kurt 

Cobain) 



 
 

Kdybych byl… 

živočich, byl bych MEDVĚD. 

květina, byl bych NARCIS. 

nábytek, byl bych STŮL. 

sport, byl bych HOKEJ. 

elektronika, byl bych HERNÍ  

POČÍTAČ. 

Kdybych byl… 

živočich, byl bych KOCOUR. 

květina, byl bych ČERVENÁ RŮŽE. 

nábytek, byl bych PSACÍ STŮL. 

sport, byl bych FOTBAL. 

elektronika, byl bych PS4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblíbená barva: zelená 

Doporučuji film: Hobit 

Mám rád: jídlo 

Kdybych byl… 

živočich, byl bych KRAJTA. 

květina, byl bych PAMPELIŠKA. 

nábytek, byl bych ŽIDLE. 

sport, byl bych PARKOUR. 

elektronika, byl bych POČÍTAČ. 

Přezdívka: Johnees 

Oblíbená barva: černá 

Doporučuji film: Deadpool 

Mám rád: kamarády 

Moje životní heslo: „Nikdo mi 

nemůže určovat směr, protože jen 

já znám hloubku svých plánů.“ 

Přezdívka: Čukna 

Oblíbená barva: zelená 

Doporučuji seriál: Futurama 

Mám rád: počítače 

Moje životní heslo: „Až ti bude 

v životě nejhůř, otoč se ke slunci a 

všechny stíny za tebe.“ (John 

Lennon) 



 
 

Kdybych byla… 

živočich, byla bych MOTÝL. 

květina, byla bych PAMPELIŠKA. 

nábytek, byla bych TABULE. 

sport, byla bych PARKUR. 

elektronika, byla bych KÁVOVAR. 

Kdybych byla… 

živočich, byla bych VLK. 

květina, byla bych RŮŽE. 

nábytek, byla bych POSTEL. 

sport, byla bych HOKEJ. 

elektronika, byla bych MIXÉR. 

Kdybych byl… 

živočich, byl bych GEPARD. 

květina, byl bych NARCIS. 

nábytek, byl bych POSTEL. 

sport, byl bych FLORBAL. 

elektronika, byl bych POČÍTAČ. 

Kdybych byl… 

živočich, byl bych PES. 

květina, byl bych FIALKA. 

nábytek, byl bych POSTEL. 

sport, byl bych FOTBAL. 

elektronika, byl bych POČÍTAČ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přezdívka: Marina 

Oblíbená barva: šedá 

Doporučuji seriál: Dva a půl chlapa 

Mám ráda: koně 

Moje životní heslo: „Nikdy neignoruj to, na 

čem ti záleží.“ 

Přezdívka: Veverka 

Oblíbená barva: červená 

Doporučuji film: Temné stíny 

Mám ráda: tanec, matiku 

Moje životní heslo: „Don´t worry, be happy!“ 

Přezdívka: Gibi 

Oblíbená barva: modrá 

Mám rád: kulturistiku 

Moje životní heslo: „Nechodit pěšky ze 

zásady, spaluje to nohy. 

Přezdívka: Fero 

Oblíbená barva: červená 

Doporučuji film: Deadpool 

Mám rád: fotbal 

Moje životní heslo: „Věř, běž a dokážeš.“ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do soutěže 

Hejtmanův pohár. Po loňském vítězství jsme se pustili do 

sportování s vervou a na překážkové dráze jsme lámali vlastní rekordy. Soutěžní disciplína byla trochu 

jiná než loni, a jak to tak bývá, zdála se nám náročnější a obtížnější. Přesto jsme v hodinách tělocviku 

s nadšením probíhali drahou zas a znova, abychom dosáhli co nejlepšího času.  

Vedle hlavní soutěžní disciplíny byly letos organizátory vyhlášeny i takzvané výzvy, za které škola 

mohla získat více bodů. Jednalo se o propojení s výtvarnou i hudební výchovou, ale také s hodinami 

českého jazyka. Naši žáci do soutěže vyrobili nejen plakáty, ale také mávátko nebo pohár, vytvořili 

text písně, která byla nazpívána, a popsali své dojmy z Hejtmanova poháru. I paní učitelky se zapojily 

a na soutěžní video proběhly překážkovou drahou.  

My už máme pro letošek splněno a nyní nezbývá než čekat, jak dopadneme v celkovém hodnocení. 

Věřím, že se opět postavíme na stupně vítězů. Sportu zdar!    L. Boudová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Potřeby: 

- Smetana nebo bílý jogurt 

- Broskev z kompotu 

- Jablka 

- Chuť ke zdravému jídlu 

Postup: 

Na talíř dáme smetanu nebo jogurt. 

Do středu položíme broskev 

z kompotu. Jablka nakrájíme na 

hranolky a obložíme vzniklé volské 

oko. 

 

Dobrou chuť ke zdravé a chutné 

svačince. 

 

JOHANA FRANZOVÁ, 5. TŘÍDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V projektu Ovoce do škol dostáváme různé ovoce a zeleninu. V měsíci dubnu jsme dostali do 

třídy velkou krabici plnou různého ovoce a zeleniny. Byly mezi nimi neznámé druhy, které jsme  

neznali. Dětem nejvíce chutnalo Nashi (jablokohruška) a moruše. Avokádo dětem nechutnalo, ale 

z pecky avokáda se dá vypěstovat strom avokáda. Některé děti si pecku vzaly a chtějí to doma zkusit. 

Nikdo neznal exotické ovoce z Asie nazvané dračí ovoce, protože má slupku podobající se šupinám 

draka. Dračí ovoce pochází z Číny. Paní učitelka nám vše umyla a nakrájela. My jsme vše ochutnali. 

Paní učitelka nikoho nenutila, takže každý ochutnal, co chtěl. Potom jsme měli soutěž. Poznávali jsme 

druhy ovoce a zeleniny se zavázanýma očima. Nejvíce nám chutnaly pomeranče, jablka, kivi, ale i 

dračí ovoce, moruše banány a různé melouny. 

 Hodně mě to baví a jsem rád, že to každý rok máme ve škole. Díky tomuto programu máme i 

nové žákovské knížky. Škoda, že příští rok budu v 6. třídě a již to nebudeme mít.  

         JAN MURTINGER, 5. TŘÍDA 

 

Dne 17. 2. 2016 přišla do školy paní lektorka Lada Brožová, aby 

nám vysvětlila, jak máme správně jíst a jak jíst zdravě.  

Program se skládal ze dvou částí. V první nám paní 

lektorka vysvětlila jak se správně stravovat a co je zásada 5P. 

V druhé části jsme hráli různé soutěže zaměřené na zdravé jídlo 

a potom nám paní lektorka rozdala různé druhy ovoce  

a zeleniny, které jsme poznávali a určovali, jakým způsobem se 

jedí, potom připravovali jednoduché saláty. 

Program probíhal perfektně. Všichni žáci se chovali 

vzorně a paní lektorka byla s námi spokojená. I nám se to moc 

líbilo. Zdravá 5 se skládá ze snídaně, svačiny, obědu, svačiny  

a večeře. 

NATÁLIE PONOCNÁ, ANETA ROUTSCHKOVÁ, 4. TŘÍDA 

 

 



 
 

Když se porozhlédnete kolem sebe, všude vidíme mnoho neživých věcí – domy, sochy, mosty. 

Napadlo vás, milí čtenáři, položit těmto neživým objektům otázky? Žákyně 6. ročníku v hodinách 

občanské výchovy kladly otázky pražským památkám, ale také řece Vltavě, a poté hledaly odpovědi. 

Na co byste se zeptali vy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi zjišťovala Michaela Šobrová 

1. Jak jsi staré?   - Je mi 154 let. 

2. Jak jsi vysoké?   - Měřím 26 metrů. 

3. Chodí do tebe hodně lidí?  - Chodí do mě 100 a 150 tisíc lidí. 

4. Kolik je v tobě sedadel? - Celkem mám 979 sedadel. 

Odpovědi zjišťovala Veronika Jedličková 

1. Jak jsi dlouhá?  - Jsem dlouhá 433 kilometrů. 

2. Jak jsi hluboká?   - Jak kde, jak kdy. 

3. Máš ráda parníky?   - No jasně. 

4. Máš ráda mosty? - Ano, mám více než 100 mostů, 

v Praze minimálně 30. 

Odpovědi zjišťovala Barbora Caithamelová 

1. Jak jsi starý?   - Jsem starý přibližně 99 let. 

2. jak je starý tvůj kůň?   - Stejně jako já. 

3. Jak se jmenoval tvůj kůň?  - Modelem pro sochu mého koně se 

stal sedmiletý armádní hřebec Arda. 

Odpovědi zjišťovala Kateřina Együdová 

1. Jak jsi vysoká?  - Měřím 65,5 metrů. 

2. Z jakého jsi materiálu? - Vyrobili mne ze železa a oceli. 

3. Kolik máš pater? - Mám dvě patra. 

4. Jak jsi stará? - Byla jsem postavena v roce 1891, je mi 125 let. 

5. Máš za idol Eiffelovu věž? - Ano, jsem pětkrát menší napodobenina Eiffelovy 

věže. 



 
 

 

„Těleso ponořené do kapaliny nebo plynu je nadlehčováno vztlakovou silou… “ Ano, tušíte 

správně, jedná se o Archimédův zákon. Princip tohoto zákona už umí vysvětlit i naši sedmáci. 

A jak ho můžeme využít 

v praxi, jsme se 

přesvědčili v hodinách 

fyziky. Nejprve jsme se 

přenesli do roku 1783, 

kdy byl poprvé vypuštěn 

balón naplněný horkým 

vzduchem. O podobný 

experiment jsme se 

pokusili také. Žáci se 

vžili do role 

konstruktérů a 

předháněli se, kdo 

vyrobí větší a originálnější balón. Každá skupinka na to šla jinak. Někdo začal od nákresů, 

jiný tým se pustil rovnou do práce. Jak se to žákům povedlo, můžete posoudit na fotkách.  

 



 
 

 

Na hodinách informatiky se žáci 8. ročníku učí pracovat v tabulkovém programu Microsoft 

Excel. I vy se na chvíli můžete vrátit do školních lavic a vyzkoušet si, co všechno si 

pamatujete z hodin chemie. Křížovku vytvořil Alexandr Grlák. 

1. Veličina, jejíž základní jednotka 

je °C 

2. Slitina mědi s cínem 

3. CrO3 je oxid ……. 

4. Stříbrolesklý, pevný, magnetický 

kov 

5. Jedna ze základních složek vzduchu 
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VERONIKA JEDLIČKOVÁ 

Á, bé, cé, dé, 

co se děje? 

E, f, gé, há, 

kotě běhá. 

Chá, í, jé, ká, 

co ho leká? 

L, m, n, ó, pé, 

snad to přežije. 

Qé, er, es, té, 

tak mu pomozte. 

Ú, vé, w, r, y, zet, 

kotě zdrhlo právě teď. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

1.  družina 1. – 4. tř. taneční vystoupení – 
Popeláři 

2. 8. tř divadlo – Polednice – parodie 
3. 2. tř. píseň – Malé kotě  
4. 1. tř. básnička – Mamince   
5.  4. + 5. tř. píseň – Pro mámu 
6. dívky 2. st. Taneční vystoupení 
7.  2. tř. recitace  
8. 3. tř píseň – My mum´s jeep 
9. 1. tř. píseň – Šla Nanynka do zelí 
10.  4. + 5. tř. TV vystoupení  
11.  3. tř. recitace – 1. dopis mamince 
12.  Aneta Hágrová + Terézie Caithamelová 

(3. tř.) píseň – Toulavá  
13. 8. tř. divadlo – Vodník  
14.  Nela Nová (3. tř.) píseň – Srdcebeat
  

15. 6. + 7. tř. taneční scénka – Jožin 
z bažin  

16. Anna Poláková (7. tř.) báseň – Brouk 
v hlavě  
Kristýna Galková (7. tř.) báseň – Holka 
barevná  
Eliška Lukáčová (7. tř) báseň – 
Dospělej není zlej  

17. Adéla Nedvědová (3. tř.) píseň – 
Najednou  

18. Terézie Caithamelová (3. tř.)
 harmonika – Běžela ovečka, Dělání 
19. Michaela Šobrová, Tereza Polívková 

(6. tř.) tanec  
20.  Anna Poláková (7. tř.) zpěv



 
 

 


