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Prosinec 2018 číslo 1 
                                                                                                                                                                                                                                       

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU LUCIÍ KARLOVSKOU  
100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR 

MYANMAR 
KŘÍŽOVKY A SPOUSTA DALŠÍHO 

 
 
 
 
 
Ve čtvrtek dne 27. 9. nás čekal projektový den, který pojednával o vzniku Československa. 
Projektový den trval čtyři vyučovací hodiny. My, šesťáci, jsme si první hodinu povídali o 
vzniku Československa, druhou hodinu jsme začali pracovat na vlajkách a stovkách na 
výzdobu oken. Dále jsme vytvářeli nástěnku o velkém státním znaku, která zdobí chodbu u 
vstupu do školy.  
Každá třída vytvořila svůj panel podobně jako my. Na chodbě najdeme panely např. 
o českých spisovatelích, legionářích, politicích atd. 
V našem projektu 
ke 100. výročí ČSR jsme 
pokračovali ještě 5. 10. 
Celý tento den jsme 
pracovali ve skupinkách 
na různých úkolech. 
Potom jsme šli 
na výstavu, ke které 
jsme měli připraveny 
otázky. Na papír jsme 
psali odpovědi 
na otázky, které jsme 
našli na chodbě. Byly tu 
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vystaveny panely s informacemi o Československé republice, které jsme vytvářeli minulý 
týden. Kromě toho každá třída měla nějakou osobnost, o které si povídala, a my jsme např. 
měli T. G. Masaryka. Nakonec jsme se dívali na poučný film.  
I v ostatních třídách probíhal projektový den podobně, jen jsme se bavili o jiných 
významných osobnostech jako Karel IV., Marie Terezie atd. 

Autorka: Viktorie Šebestová, 6. A  
 

 
 
 

 

 Čím jste chtěla být jako malá? 

Paní učitelka. 

 Jak jste se dostala k této práci? 

Hned po základní škole jsem nastoupila na Pedagogické lyceum v Havířově, takže mé 

kroky už rovnou směřovaly k učitelství. Pak jsem nastoupila na Ostravskou univerzitu 

a nyní už učím. 

 Jaký je Váš momentální názor na tuto školu? 

Skvělý kolektiv, krásné třídy. Škola je opravdu velká a máme krásné projekty pro žáky. 

 Máte nějaké zájmy? Jaké? 

Cestování, turistika, nakupování, procházky s mým pejskem, válení se na gauči, 

sledování seriálů a filmů. 

 Jaká je Vaše oblíbená hudba? 

Ed Sheeran, Chainsmokers, Kryštof, Mirai, Sebastian plus vše, co frčí v rádiu. 

 Čtete ráda? Popřípadě jaké knihy? 

Ano. Knihy s tématikou 2. světové války, fantasy, detektivky. 

 Máte domácího mazlíčka? 

Ano, pejska, fenku bišonka Enynku. 

 Jak slavíte Vánoce? Co je na nich pro vás nejdůležitější? 

S nejbližší rodinou u živého vánočního stromečku. Rodina, pohoda, pohádky, cukroví. 

 Co byste nakonec vzkázala žákům? 

Nikdy se nevzdávejte svých snů. (A ve škole se učte a nezlobte!)  

 

Ptala se: Karolína Staňková, 8. A 

 

 

 
 Jaké jsou tvé koníčky? 

Tanec, hra na flétnu. 

 Jakému druhu tance, tanců se věnuješ? 

Moderní tanec. 
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 Jak často chodíš trénovat? 

Třikrát v týdnu, někdy víckrát když trénujeme na vystoupení. 

 Kam chodíš tancovat? 

Taneční studio happy daydance. 

 Co nosíš za oblečení na tancování? Jaká je tvá oblíbená barva? 

Nosím dres, barva fialová. 

 Jakou máš ráda hudbu? 

Pomalou, rychlou. 

 Díváš se na televizní program Stardance?  

Ne, nedívám.  

 Jakého máš oblíbenou zpěvačku nebo zpěváka? 

Mám jich hodně. 

 Jakého máš oblíbeného tanečníka, tanečnici?     

Jen moje kámošky. 

 Máš domácího mazlíčka? 

Mám rybičky. 

 Co tě baví za předmět ve škole? 

Tělocvik, výtvarná výchova, český jazyk. 

Ptala se: Viktorie Šebestová, 6. A

 

 

 

Dne 2.10. jsme vyrazili na dokument do kina LUNA, jež se zval MYANMAR divoká cesta 
do Barmské říše. Když se celé osazenstvo utišilo a začalo pozorně sledovat dění před sebou, 
plátno nás přeneslo až do jihovýchodní Asie. Adam, muž procházející tuto nádhernou zemi, 
vyměnil své typické auto za atypickou motorku. 
Překvapením byl Vodní festival. Lidé, oslavujíc konec období sucha, se nechají vtáhnout 
do všeobecného ruchu. Všude je voda, hudba a plno úsměvů. Být suchý v téhle chvíli, jak nás 
přesvědčili, nemůže být nikdo. Naopak Thadingyut, festival světel, značil klid a mír. 
Náboženství zastupuje buddhismus. Někteří chlapci se učí v klášterech již od svých šesti let. 
Klášter by však měl muž této země navštívit minimálně dvakrát za život. V něm se vyučuje 
barmština (národní jazyk Myanmaru), angličtina, matematika, také historie, geografie, 
mravní zásady, zdravověda. 
Negativní na Myanmaru je chudoba. Patří mezi nejchudší státy světa. Dětská práce zde není 
ničím výjimečným. Děti nejčastěji pracují v zemědělství, v textilním průmyslu, továrnách 
nebo veřejných službách. Stále jsou k vidění i nejhořší formy práce (otroctví, ochod 
s drogami…) Také pracují na náročné výstavbě zdejších cest. Při teplotách pro nás 
nepředstavitelných drtí na přímém slunci kamení, zahřívají asfalt a ručně spravují a vytvářejí 
silnice po celém Myanmaru. 
Velice zajímavá je provincie Čjin. Jen zde zbyla poslední generace pavoučích žen. Těmto 
dívkám se tetovaly obličeje, původně s úmyslem odradit muže nerozpoznatelnými rysy. 
Tetovalo se inkoustem ze směsi přírodních barviv a paličkou s jehlicemi. Obličej dívkám otekl 
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i na několik dnů. Čjinové věří v posmrtný život a smrt přijímají jako přirozenou součást života. 
Tělo mrtvého je zabaleno do tradiční barevné látky a ostatky jsou uloženy do schránky, 
nad kterou se staví specifické břidlicové náhrobky. 
Další zajímavý kmen jsou Mokenové. Moken v překladu znamená „plavící se po moři“ 
a „do vody ponořený“. Žijí na lodích či v osadách na vysokých kůlech na plážích. Jsou 
přizpůsobeni životu v moři - vydrží dlouho pod vodou, potápějí se hluboko, perfektně vidí 
ve vodě i bez potápěčské masky. Uctívají duchy všeho živého, své předky a přírodu. Vyznačují 
se přívětivostí a starostí o druhé. 
Dokument byl neskutečně zajímavý a hezky podaný. Mimo čisté, suché informace se zde 
objevovalo neskutečně moc emocí, projevů naděje, zvyků. Velmi se mi líbil. 
 

Autorka: Karolína Staňková, 8. A 
 

 

 

 

 

 
 
S prvňáky jsme se seznámili první den nového školního roku. Nejdříve jsme si vybrali lístek se 
jménem prvňáka, a poté jsme šli všichni dolů, kam už přicházeli rodiče s dětmi na slavnostní 
zahájení školního roku. Potom byla čtena jména jednotlivých prvňáčků, děti šly dopředu 
a za nimi už přišel jeho deváťák.  Jakmile byla přečtena celá třída, tak jsme děti odvedli 
do třídy, kde jsme se s nimi rozloučili.  Druhý den školy nás přišli navštívit. To jsme se s nimi 
seznámili trošku více (někteří prvňáci se ještě styděli).  Když už začalo normální vyučování, 
tak jsme za nimi občas o velké přestávce chodili na návštěvu.  
19. 10. jsme měli naši první společnou akci. Pomáhali jsme jim udělat draky, které potom 
dala třídní paní učitelka první třídy na nástěnku. Poté jsme šli pouštět ještě opravdové draky 
těch, kteří si je do školy přinesli.  Tahle akce se mi hodně líbila, a doufám, že tolik legrace 
zažijeme i při jiné akci. Už se těším na Mikuláše a tvoření během Vánočních dílen.  
Tahle setkání mi přijdou moc dobrá a hodně se mi líbí. Jelikož já jsem z Nové Bělé, tak jsem 

toto nezažila jako prvňák.  
Je pěkné, že do školy 
nejdou jen tak, a že ještě 
přímo první den si najdou 
staršího kamaráda a mají 
někoho, komu se můžou 
svěřit.   
Se svým prvňákem Jardou 
se už hodně bavíme, 
jelikož já za ním chodím 
téměř každou velkou 
přestávku. Líbí se mi, jak 
jsou všichni prvňáci rádi, 
když vidí svého deváťáka. 
 

Autorka:  Kateřina 
Bulawová,  9. B 
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Perníkové spaní je  speciální den, kdy prvňáčci spí z pátku na sobotu ve škole, pečou 
perníčky, hrají si různé hry a na závěr večera mají stezku odvahy.  
Tahle akce proběhla letos ze dne 23. 11. na 24. 11. a mně moc bavila, jelikož chci jít na 
střední školu, kde se budu připravovat na práci s malými dětmi. Pomáhala jsem paním 
družinářkám spolu s deváťačkami Martinou Jankovou, Eliškou Šulerovou a Lucií Havlasovou, 
plus se třemi staršími studenty Eliškou, Verčou a Vojtou z Pedagogické fakulty Ostravské 
university.  
Děti s rodiči přišly v šest hodin večer s připravenou buchtou nebo bábovkou, kterou později 
posvačily. My, deváťačky, a studenti jsme jim pomohli s věcmi do družiny, kde byli rozděleni 

na áčko a béčko. Potom si děti sedly na židličky, které byly nachystané na chodbě a byly 
podle jména rozdělené na tři skupinky. S dětmi jsme pak vybarvovali papírové perníky 
a následně je vystřihovali a lepili na špejle. Potom jsme hráli hry a následně šla naše skupinka 
vykrajovat a péct perníčky. Pak následovala večeře a stezka odvahy. Než se děti nachystaly 
na tuto zábavu, tak si zazpívaly pár písniček, aby se nebály. Po stezce se děti převlékly 
do pyžama, vyčistily si zuby a šly spát. Verča a Eliška jim vyprávěly pohádku dokud prvňáčci 
neusnuli. Ráno se všichni s naší pomocí převlékli a sbalili. Po snídani se už rozdaly jen 
diplomy a perníčky a děti si vyzvedli jejich rodiče. Tuhle akci jsme si všichni moc užili. 
 

Autorka:  Kateřina Bulawová, 9. B 
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Na celém druhém stupni dne 23. 11. probíhal 
Den prevence. K nám do 7. A  zrovna přijela 
společnost Renarkon, se kterou jsme probírali 
téma závislosti na elektronice. Potom jsme 
měli kroužek s panem zástupcem Zezulkou 
a s paní učitelkou Chrásteckou, kde jsme 
probírali vztahy ve třídě a poslední hodinu 
jsme vyplňovali anonymní dotazník o stáří. 
Za mě byl tento den super.    

Autorka : Natálie Oblouková, 7. A          
 
Do 8. A zavítalo téma kyberšikana. Hodiny 
uběhly rychle, protože program závisel na naší 
představivosti. Vytvářeli jsme příběh agresora 
a oběti, v prostředí střední školy. Velice jsme 
popustili uzdu kreativitě a vytvořili velmi 
zajímavé charaktery. I přesto všechno 
obsahovalo reálnou myšlenku. Všichni jsme 
byli spokojení a program si užili.  

Autorka: Karolína Staňková, 8. A 
 

 
Jednoho dne jsem sledoval Prima ZOOM. Běžel tam právě dokument o řešení problému 
znečištěného moře. Plasty v moři trápí hodně lidí (nepíšu, že všechny), ale nemůžeme pořád 
čekat, až v celém moři bude více plastu než ryb!  Díval jsem se, protože jsem byl překvapen, 
že to konečně někdo řeší. Je úžasné, že někdo investuje do čištění moře. Četl jsem 
na internetu už dříve o tomhle problému a vím, že řešení není vůbec jednoduché. Dokonce 
říkali, že vznikají obrovské plovoucí ostrovy z plastu. Byl jsem zděšený. Věděl jsem, že je 
situace vážná, ale až takto?  
Líbilo se mi, že se snažili v tomto pořadu vymyslet způsob, jak tomu zabránit a tento problém 
vyřešit. Nejsmutnější na tom celém je, že sice existují způsoby jak vyčistit oceány, ale svět se 
točí okolo peněz a nenajde se dost prostředků na záchranu naší planety. Proto jsem se snažil 
vybrat způsob i ekonomicky přijatelnější. 
Zde dole je tedy shrnutí několika věcí z dokumentu. Pomůže to určitě hodně lidem, ale také 
rybám. Existuje spousta způsobů jak moře vyčistit, ale tento způsob se mi zdál nejlepší.  
Jeden mladík v Indii se potápěl se svým týmem, ale to, co viděli, nikdo nečekal! V moři bylo 
více plastu než ryb. Mladík potápění miloval, proto se rozhodl udělat projekt pro čištění 
moře. 
 Jeho způsob, který se mi líbil nejvíc ze všech svou propracovaností, popíši níže. 
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Obr. 1 Lodě vyplují na moře se sítí tak aby byla za loděmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2             
Pokud máte strach kvůli rybám a jiným organismům v moři, nemusíte, protože ryby 
sít´podplavou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Potom dělají problémy také mikroplasty. Ty se v síti neusadí, a tak se 
mikroplasty musí vyfiltrovat z moře jinak. Třeba obřími filtry. Ale tato fáze má smysl, jen když 
se nebudou do moře vhazovat tuny plastu. To se potom budou moře muset filtrovat 
od mikroplastů znova a znova. 
Pokud se moře dokáže vyčistit, zachráníme svět. Ale pokud budeme pořád do moře házet 
odpadky, pak si asi my a naše děti nikdy v čistém moři nezaplavou a nikdy si nepochutnají 
na mořských rybách, protože budou vzácné kvůli znečištěného moře nebo budou obsahovat 
ve svém těle spoustu umělých látek.   
 

Autor: Tobias Kolář, 6. B 
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V kouzelném lese žije skřítek Lesníček. Nosí modré triko s klacky, hnědé kalhoty s listy, černé 
boty se zelnými puntíky  a žlutou čepici s houbami. Bydlí v hromadě listí a klacků, má tam 
postel z houby a listí. Každý den se prochází lesem, až jednou zjistil, že ten les je kouzelný. 
Měl spoustu kamarádů skřítků, a tak jim o tom lese řekl. Byl kouzelný v tom, že ti splní 
každou věc, kterou si budeš přát, když cokoliv v lese obejmeš. Jednoho dne Lesníček pozval 
kamarády na noc. Hned ráno šli na procházku a potkali zlou příšeru, která je chtěla sníst. 
Měla tři oči, jeden nos, dvojitou pusu, dvě hlavy, čtyři nohy a tři ruce a byla zelená a fialová. 
Ubránili se tak, že jeden ji lechtal 
na noze, mezitím ji druhý vylezl 
na hlavu a zakryl ji jedno oko, pak tam 
za ním vylezli další dva a zakryli jí další 
dvě oči, a zbytek ji tlačil pryč 
z kouzelného lesa, ale nešlo jim to. 
Lesníček a ostatní kamarádi museli 
rychle přemýšlet, protože neměli moc 
času, ale pak přišli na to, že příšeru 
můžou přivázat ke stromu. Tak ji 
přivázali ke stromu a přemýšleli 
a přemýšleli. Pak přišli na to, že ji 
můžou obejmout a přát si, aby zmizela 
a to se jim také splnilo. Byli přece 
v kouzelném lese. Pak šli všichni domů 
a spokojeně usnuli. 
 

Autorka: Karolína Prokopová, 3. B 

 
 
 

 
Je 31. 10. a Lesníček slaví Halloween. Slaví ho tak, že se ráno zbudil a šel si vyrábět kostým. 
Letos si udělal kostým ze sedmikrásky a to tak, že otrhal její lístky a dal si je na hlavu. Aby mu 
nespadly, tak je přikryl kloboukem, který měl z minulého Halloweenu. Potom si vzal černé 
tričko, na které namaloval dýně a na černé kalhoty si přilepil světlušky, aby šel vidět. Potom 
si připravil košík, do kterého dal barvy a štětec, aby mohl něco provést, kdyby mu někdo 
nechtěl dát koledu. Potom už musel vyrazit do parku, kde měl vždy sraz s kamarády. Potom 
šli koledovat, a když došli k pátému domu, tak jim někdo nechtěl dát koledu. Zrovna vyšla 
řada na Lesníčka, aby mu něco provedl. Udělal to, že mu pomaloval okno a potom šli ještě 
k pár domům. Poté šli všichni domů zkontrolovat, jestli jim nikdo nic neprovedl. Lesníčkovi 
nikdo nic neudělal, ale jeho kamarádovi ano. Provedli mu to, že mu na kousek chodníku 
hodili odpadky. No a tak si vzali ochranné rukavice z listů a začali je sbírat. Další den přijeli 
popeláři a vynesli odpad. Jenomže Lesníček zjistil, že to nebyl žádný trik, ale že lidé začali 
házet odpadky po lese. Lesníček byl, ale moc chytrý, takže věděl, že to takhle nemůže 
nechat. Další den si Lesníček poradil s kamarády a napadlo je vyrobit značku „Zákaz házení 
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odpadků po lese!“. Zatím co Lesníček vyráběl značku, tak ostatní vysbírali odpadky z celého 
lesa. Potom zapíchli značku a zabralo to a les mají pěkně čistý. 
 

Autorka: Karolína Prokopová, 3. B 
 
 
 

 
Je 23. 12. a Lesníček  se připravuje na Vánoce. Lesníček ráno vstal z postele a šel připravovat 
těsta na cukroví. Potom udělal perníky, linecké, vanilkové rohlíčky atd. Poté cukroví vložil 
do trouby. Nechal je vychladnout a schoval vše do krabic. Dále nastrojil vánoční stromeček 
a napsal dopis pro Ježíška. Na dopis napsal: Milý Ježíšku, letos si přeju tyto věci: kočičku, 
dečku a nový nábytek. Dal dopis za okno a doufal, že byl hodný a Ježíšek mu přání splní. No 
a potom šel do lesa nasbírat šišky. Vrátil se domů a zjistil, že za oknem nemá dopis, a tak si 
řekl, že to může znamenat jen to, že si už dopis Ježíšek vzal. Potom vyndal šišky a šel klidně 
spát. Jenom že tu byl malý háček. Lesníček se tolik těšil na Vánoce až nemohl usnout. No 
a tak si řekl, že když bude chodit po domečku, tak mě ho to unaví a taky že unavilo. Ráno se 
Lesníček vzbudil a šel na procházku. Pak šel ke stromečku a uviděl dárky. Začal rozbalovat 
dárečky a dostal tyto věci: kočičku, pár kusů nábytku a dečku. A protože dostal to, co si přál, 
tak byl spokojený.  

Autorka: Karolína Prokopová, 3. B 
 
 
 
 
 
 
Hotarubi no mori e...  je 45 minut nádherné 
animace s ještě hezčím dějem. Film byl vydán 
v Japonsku 17. září 2011. Film režíroval Takahiro 
Omori a byl napsán Yuki Midorikawou. A o hudbu 
se postaral Yoshimori Makoto. Příběh je o mladé 
dívce Hotaru, která se ztratí v lese, o kterém se 
říká, že v něm žijí nadpřirozené bytosti. Zahlédne ji 
démon Gin a z lesa ji ochotně vyvede. Gin není 
moc zvláštní. Nosí masku, ale jinak vypadá jako 
obyčejný, laskavý člověk. Pokud se ho ale dotkne 
nějaký člověk, zmizí nadobro. Více z děje 
prozrazovat nebudu. Stojí za to se na tenhle 
animovaný film kouknout. Určitě ho můžu 
doporučit holkám, které si potrpí na romantiku. :D 
 

Autorka: Aneta Holmanová, 6. A 
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Čepice nás hřejí po roce, 
protože se blíží Vánoce. 
 
Krásně nám svítí věneček, 
nazdobený je stromeček. 
 
Na pohádky se koukáme, 
koledy si zpíváme. 
 
Jsme tu všichni spolu, 
jíme u jednoho stolu. 
 
 

 
 
My se máme rádi, 
jsme přece kamarádi. 
 
Zvoneček zazvoní, 
stromeček nám zavoní. 
 
Každý dostane své dárky, 
jsou to krásné svátky. 
 
Takhle končí Vánoce, 
budou zase po roce.

Autorka: Natálie Oblouková, 7. A 
 

 

 

 

 
 
Na Vánoce pečeme cukroví, 
kupujeme dárky. 
Na lustr dáváme jmelí 
a věšíme baňky. 
 

Na Vánoce dlouhé noce, 
sněhuláky stavíme, 
pokaždé jsme vždycky spolu, 
společně se bavíme. 

 
Autorky: Aneta Hulová a Eva Bajorková, 6. B 

 
 

 
 
Protože mám ráda jednorožce, rozhodla jsem se vám 
napsat, jak si je představuji.  
Sice moc nemám ráda koně, ale jednorožci jsou podle 
mě jedineční tvorové. Myslím si totiž, že mají 
kouzelnou moc rozpoznat hodné lidi od zlých. Myslím 
si, že kdysi měl jednorožec roh dlouhý asi 100 cm 
a postupně se vyvíjeli ve fantazii lidí a jejich vývoj 
pokračuje dál a dál a jednorožců je, čím dál víc, ikdyž 
jen v našich představách. Tito tvorové nazývání 
jednorožci odjakživa válčí se zlými lidmi. Já si je 
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rozdělila na jednorožce cukrového, jednorožce bahenního a jednorožce lučního. 
Jednorožec cukrový 
Má bílou srst, růžovou nebo fialovou hřívu a zlatý roh. Jí většinou cukrovou vatu. Tohoto 
jednorožce mám nejradši. 
Jednorožec bahenní se vyznačuje většinou růžovou srstí, fialovou hřívou a zlatým rohem. 
Jednorožec luční pak má modrou nebo bílou srst, růžovou hřívu a bílý roh. 

 
Autorka: Tereza Klegová, 5. A 

 
 

 
 
 
Na začátku tohoto školního roku přišla paní učitelka Renata Ignačíková s nápadem, že si 
budeme psát knihu. Každý žák si bude psát svou knihu, každý měsíc jednu kapitolu. Na každý 
měsíc dostaneme celá třída jedno téma. Například v září jsme dostali téma „Co mě v září 
nejvíc překvapilo.“ V říjnu budeme mít téma zase úplně jiné.  
Moje kniha se například jmenuje „Deník páťačky Terky.“ 
 
A tady je ukázka z mojí první kapitoly: 
 
V září mě hodně překvapilo, že jsme si s mojí kamarádkou Tamčou založili kroužek meditace. 
Doma jsem taky založila pár kroužků, bohužel se zatím přihlásila jen moje sestra. Jsou to 
kroužky jako například tančení nebo kreslení. V září mě celkem zklamalo, že budu chvíli 
chodit místo výtvarky do přípravných kurzů na přijímačky. Výtvarka mě totiž strašně baví. 
Nejvíc mě tam baví kresba tužkou podle skutečnosti. Navíc tam se mnou chodí moje 
kamarádka, se kterou si vážně rozumíme. Těším se, až se s ní potkám, protože si šla obarvit 
vlasy na růžovo. Taky jsem zjistila, že můj křeček měl už 5 měsíců. Proto jsme mu s mamkou 
koupily hlodací tyčinky. Můj křeček se jmenuje Emil Zátopek, protože celou noc běhá. Jednou 
jsem mu čistila klec, tak jsem ho dala do papírové krabice. Emil ale utekl. Já už jsem skoro 
brečela, ale potom jsem Emila našla, jak se schoval do mojí boty, která ležela na chodbě. 
 

Autorka: Tereza Klegová, 5. A 
Moje kamarádky zase napsaly například toto: 
 
Letošní prázdniny byly pěkné a v září mě překvapilo, že se všude mluví, jak je sucho a musí se 
šetřit s vodou. Některé potůčky téměř vyschly a ryby měly velký problém přežít. Proto jsem 
si uvědomila, jak je důležité s vodou šetřit. O čemž jsme se všichni přesvědčili ve čtvrté třídě 
při soutěži Hledej pramen vody. 

Autorka: Izabela Neuhyblová, 5. A 
 
Tančím od 4 let a už mě to nebaví. Nevím proč, ale rozhodla jsem se, že zkusím atletiku. 
Tatínek našel na stránkách  Vítkovic  atletický příměstský tábor a přihlásil mě do něj. Atletika 
se mi zalíbila. Trenér taneční školy mě požádal, abych jim ještě pomohla s vystoupením 
na kroužkobraní. Chtěla jsem být naposledy s kamarádkami, proto jsem souhlasila. Holky mi 
daly na památku velkou chlupatou opici. To bylo pro mě největší překvapení. 

          Autor: Karolína Goldová, 5. A 
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Proč by na mne byl Praotec Čech hrdý? –  říjnové téma 
 
Měl by být na mne hrdý, protože mám ráda přírodu, je pěkná a uklidňující. Je v ní spousta 
pěkných rostlin a živočichů. Mám ráda potůčky, řeky a rybníky, ve kterých tam plavou  pěkné 
ryby. V lese mám nejraději zvířata, protože jsou v něm pěkná. Taky mám blízko les, a když 
tam jdu v létě, tak vidím pěkná zvířátka. Zvířátka mám i doma a starám se o ně pěkně a mám 
je moc ráda.         

  Autorka: Barbora Drobková, 5. A 
 
Proč by na mě byl praotec Čech hrdý? 
 
Praotec Čech hledal lidem zemi, kde bylo mnoho zvěře, ptáků, hustých lesů, řek a úrodné 
půdy. Očekával, že lid se o zemi bude dobře starat, aby vzkvétala. Myslím si, že praotec Čech 
chtěl, aby si lidé pomáhali, byli pracovití, učili se nové věci, byli na svou zemi hrdí a byli ji 
schopni bránit. Myslím si, že by na mě byl praotec Čech hrdý. Jsem snaživá, kamarádská, 
pomáhám lidem. Chodím do školy, kde se učím nové věci. Ve vlastivědě se dozvídám 
o historii, o přírodě a o různých zajímavých místech naší vlasti. Učím se český jazyk. Připravuji 
se na své budoucí povolání, abych byla své zemi užitečná. 
 

Autorka: Karolína Goldová, 5. A 
        
Čeho se nejvíc bojím?  –  listopadové téma 
 
Beruška 
Má strašidelné oči. Při létání vydává otravné zvuky. Když se vznese, obávám se, aby na mě 
nepřistála. 
Pavouk 
Pavouk má divně dlouhé nohy a je děsivý. Zabydlí se ve tvé místnosti a máš pocit, že se musíš 
stěhovat do jiného pokoje. No, prostě hrůza. 
Brouk 
Brouci jsou divní. Tedy pro mě. Snažím se najít oči, ale nejdou vidět. Vidím jenom tykadla, 
tělo  nohy.To mě na něm děsí. Je to prostě divné stvoření. 
Být sama doma 
Taky se bojím sama doma. Mám strach z velké místnosti. Lépe se cítím třeba venku nebo ve 
výtahu. 
Zvuky 
Bojím se také různých zvuků. Třeba meluzíny nebo vrzání dveří, i když doma nikdo není. 
Proto si pouštím televizi. 
Postavy 
Třeba klauni jsou pro mě hrůzostrašní. Mají divnou pusu a strašidelné vlasy. Divně se smějí. 
Bojím se taky opilých lidí, protože nad sebou nemají kontrolu a můžou provést cokoli. 
   
    A toho všeho se nejvíce bojím. 

Autorka: Karolína Goldová, 5. A 
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Mirai je česká popová hudební skupina. Vznikla v roce 2014, pochází z Frýdku-
Místku. Frontmanem, zpěvákem a kytaristou je Mirai Navrátil. Dalšími členy kapely jsou 
bubeník Šimon Bílý, Michal Stulík a Tomáš Javůrek. V roce 2017 kapela Mirai získala titul 
Objev roku na Českých slavících. Píseň „Když nemůžeš, tak přidej“ vyhrála titul neoblíbenější 
a nejstreamovanější skladba. Mně se nejvíce líbí skladba „Chci tančit“. Na koncertě jsem sice 
nebyla, ale mám téměř všechny písničky na mobilu a pouštím si je celkem často. Mám však 
kamaráda Šimona Makaru, který koncert navštívil, a zde jsou jeho slova: „Nejvíc se mi líbila 
píseň Anděl. Skupinu jsem viděl na firemní akci mého strýce v Ostravě. Dostal jsem i 
autogram a mám ho dodnes doma. Líbilo se mi, že měli vlastního maskota pandu a taky, že 
do davu házeli balónky. Šlo vidět, že do toho dali srdce. Všem bych doporučil zažít na vlastní 
kůži tento koncert. Skvělá show.“  

Autorka: Justýna Holková, 7. B

 

 

 

 

 

Autorka: Agáta Šeděnková,  2. A 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pop_music
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_soubor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirai_Navr%C3%A1til&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0imon_B%C3%ADl%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Michal_Stul%C3%ADk&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom%C3%A1%C5%A1_Jav%C5%AFrek&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_slav%C3%ADk_Mattoni_2017
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Streamov%C3%A1n%C3%AD_hudby&action=edit&redlink=1
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1. Vánoce slavíme v měsíci …  
2. K Vánocům patří zvyky jako lití…  
3. Typické vánoční cukroví? 
4. O Vánocích zdobíme vánoční… 
5. Kdo nosí dárky? 
6. Jaká ryba se jí na Vánoce? 
7. Co dostáváme na Vánoce? 

Autor: Tereza Klegová, 5. A 
 

 
 

 
Vyškrtejte níže uvedená slova a ze zbylých písmen vám vyjde tajenka. 
 
Žížala, srna, veverka, užovka, myš, zajíc,  
koroptev, ježek, jelen, medvěd, datel,  
vlk, krtek, sova, žába, laň. 
 

 
 
     
 
 
 
 
 

 
Autorka: Alžběta Aujezdská, 5. A  
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3. 
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6. 

        7. 
            

V S T V E V E R K A 
U O R M D Ě V D E M 
Ž L J N E S J E Y D 
O Ž E S A Ž E Š I A 
V Í L O B A Ž A N T 
K Ž E V J Ž E Í K E 
A A N A Z Á K V R L 

Í L Ř Á T B K R T L 
Z A J Í C A A L E A 

K O R O P T E V K Ň 
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1.  Nejmenší nástroj se smyčcem. 

2. „Malá“ kytara. 

3. Skotský hudební nástroj. 

4. Dechový nástroj 
na písmeno T. 

5. Na jaký nástroj hraješ 
paličkami? 

6. Dřevěný dechový nástroj. 

7. Má klávesy a je velký. 

8. Velký nástroj v kostele. 

9. Tahací harmonika. 

10. Největší smyčcový 
nástroj. 

11. Hraje se na ni většinou 
u táboráku. 

12. Dřevěná trumpeta 
s hodně klapkami. 

13. Hraje na něho Lisa Simpsonová. 

14. Dechový nástroj na písmeno H. 

15. Kovové talíře, které hlasitě zvoní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Autorka: Alžběta Aujezdská, 5. A  
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