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DEN MATEK 
ROZHOVOR S PANÍ JOZKOVOU 

DEN ZEMĚ 
HLEDEJ PRAMEN VODY 

KŘÍŽOVKY A SPOUSTA DALŠÍHO 

 
 

Dne 2. 5. 2016 se na naší škole slavil Den matek. 
Maminky se zúčastnily soutěže o nejlepší Starobělský 
koláč. Kdo měl zájem, přinesl svůj výrobek. Pak jej 
ohodnotili žáci školního parlamentu. Odpoledne 
vystoupil školní sbor, který mile překvapil nejenom 
maminky, ale i všechny ostatní. Sbor zazpíval písničky 
a sehrál představení ze dvou pohádek. Menší děti 

předvedly pohádku: Ať žijí duchové a starší: 
Lotranda a Zubejdu. Po konci vystoupení byli 
vyhlášeni vítězové v pečení koláčů. Letos se jimi 
staly maminky (babičky, tatínkové atd.) Honzy 
a Kuby Vítka (5. a 7. ročník - třetí místo), Jany 
Kutáčové (4. ročník - druhé místo) a Martina 
Čecha (1. ročník - první místo). Hned poté se 
mohly všechny koláče sníst. Myslím si, že všichni 
byli z celého odpoledne nadšeni. 

Autorka: Karolína Staňková, 5. A 
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  Čím jste chtěla být 

jako malá? 
Vždycky jsem chtěla 
být paní učitelkou. 
 

 Chtěla jste pracovat 
spíše s malými dětmi 
ve školce nebo spíš 
ve škole? 
Chtěla jsem do 
školky. 
 

 „ Lezou“ Vám někdy 
děti na nervy? 
Ne, těším se 
do práce, jsem ráda 
s dětmi. 
 

 Jaké máte koníčky? 
Tábory pro děti, jezdím ráda 
na hory, mám doma pejska a velmi 
ráda trávím čas s rodinou. 
 

  Vyhovuje Vám vaše pracovní 
doba? 
Jak říkám, každá práce má svoje. 
 

 Býváte s dětmi raději s dětmi ve 
vnitř nebo venku? 
Raději venku. 
 

 Ve kterém roce jste tu nastoupila? 
V roce 1987. Jsem tu jedna 
z nejstarších zaměstnanců školy. 
 

 Kdo jsou rozpustilejší kluci nebo 
holky? 
Na stejno. 
 

 Vyrábíte s dětmi ráda ozdoby?  
Moc ráda. Pak je vystavujeme 
na výstavkách.   

 

  Jak zvládáte ten hluk? 
Už to ani nepřijde, děti si prostě 
hrají. 
 

  Jaký je váš nejoblíbenější 
pracovní den? 
Pátek. 
 
Co byste tady změnila? 

 Nic. Jsem tu spokojená, jenom 
možná více dřevěných hraček 
pro děti. 
 

 Chcete něco vzkázat žákům naší 
školy? 
Práce v družině je zajímavá 
a pěkná. Ráda vzpomínám na žáky, 
které jsem učila, a mrzí mě, že 
někteří neumí ani pozdravit. A jsem 
ráda, když si na mě vzpomenou 
a přijdou na návštěvu.  
 

Ptala se: Michaela Jarolímová a Darja 
Zahumenská, 8. B 
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 Jaké jsou tvé koníčky?  
Tančím breikdance, programování, 
chodím do turistického oddílu 
Sihasapa, hraju na trumpetu a 
chodím do Mladého vývojáře. Rád 
čtu. 

 

 Co děláš ve volném čase, když 
nemáš kroužky?  
Hraju si s kočkami, dívám se na 
televizi, hraju na Playstationu, 
dívám se na youtubel. Rád čtu. 
  

 Co tě baví nejvíc?  
Asi chodit do Sihasapy, protože 

chodíme ven a hrajeme různé hry. 
 

 Čím bys chtěl jednou být? 
Asi soudce nebo trumpetista.  
  

 Jak dlouho hraješ na trumpetu? 
2 roky. Učím se na ZUŠ Viléma 
Petrželky v Hrabůvce. 
 

 Co nejraději čteš? Co jsi četl 
naposledy? 
Teď čtu Hraničářův učeň od Johna 
Flanagana. Baví mě fantasy. 
 

 Jaká je tvá oblíbená hra na PC?  
Třeba Fishao a dogger go uhali. 

 

 Máš nějakého mazlíčka? 
Dvě kočky – Smokie a Frankie. 
Frankie má teď 4 koťátka a ještě 
mám králíka. Jmenuje se vata, 
protože je bílý  a chlupatý. 

 

 V čem jsi myslíš nejúspěšnější? 
Asi v briekdance, kde jsem byl 4 
na ME a vyhrál jsem v roce 2015 
Starobělskou pažbu v kategorii 
do 10 let. 

 

 Slyšela jsem, že ses dostal na 
Gymnázium? Jaké byly přijímací 
zkoušky? 
Byly docela těžké. Čeština byla 
lehká, ale matematika těžká. 
Hlavně rýsování a některé příklady. 
 

 Těšíš se tam? Co myslíš, že ti tam 
bude chybět? 
Ano. Budou mi chybět kluci 
ze třídy. 
 
 

Ptala se: Karolína Staňková 5. A  
 

 
 

 Den Země proběhl u nás ve škole 20. až 22. 4. Letošním tématem byly chráněné 
a ohrožené druhy zvířat.  
Zástupci třídy 9. A  a ostatních tříd  byli na schůzce školního parlamentu, kde si vybrali téma. 
My jsme si vylosovali Lidoopy. Byli jsme velmi v nevýhodě, protože jsme na tuto soutěž 
neměli moc času. Museli jsme se připravovat na přijímačky, které připravoval Cermat.  
Nápad jsme vymysleli za asi 20 min a to se ještě pár lidem nelíbil a chtěli něco jiného. 
Nakonec jsme se shodli na 1. plánu. Ten byl celý složen na scénkách. 
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Výzdobu jsme stihli jen tak tak. Velmi nám pomohly spolužačky,  které jsou velmi dobré 
malířky. Připravili jsme si jednoduchý text 
a spoustu scének. Několik lidí si vzalo černé 
oblečení a masky tihle lidé představovali 
gorily. Další dva lidi dělali průvodce a říkali 
informace o životě lidoopů, zmínilo se také 
o kácení lesů kvůli palmovému oleji, který se 
pěstuje na místě vykácených pralesů, které 
jsou životním prostředím lidoopů. Nečekali 
jsme, že 

vyhrajeme 1. Místo, ale povedlo se. Ostatní práce byly 
také povedené a velice se nám líbili. Jsme velmi rádi, že 
jsme aspoň jednou za 4 roky vyhráli. Na druhém místě 
se umístila 7. A a třetí skončila třída 6. B.  

Autor: Jiří Prorok, 9. A 

Žáci prvního stupně zase vyzdobili chodbu pavilonu A 
informacemi a obrázky o českých chráněných druzích 
jako jsou čáp, mlok, rak, medvěd, vydra, veverka atd. 
Např. 5. A popisovala raka a skládala na toto téma 
básničky a bajky. 

 

Byl jednou jeden rak, 
ten měl řeku velmi rád. 
Rak říční se jmenoval, 
klepety stále šermoval. 
 
K jídlu měl rád, ryby, plže, 
rostliny i chutné mlže. 
Raka ohrožuje vydra říční, 
ale hlavně člověk hříšný. 

 
 
 
 
 
Autorka: Zuzana Kramolišová, 5. A, 
ilustrace: Adéla Kuchtová, 5. A 
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Dne 7. 4. 2016 jsme shlédli film Filipíny - za obry a trpaslíky. Film pojednával o cestovateli 
Adamovi, který se vydává na různé výpravy. V letošním roce nás čekala výprava na Filipíny. 
Filipíny byly pojmenovány po španělském králi Filipovi a Česká republika by se do Filipín vešla 
4x. Objevil je španělský mořeplavec Fernando Magallanes při cestě kolem světa.  
Na Filipínách je hodně rozšířeno křesťanství. Tím pádem jsou pro ně nejdůležitějším svátkem 
Velikonoce.  
Ve vodách blízko Filipín se nachází spousta vraků z druhé světové války, když se snažili 
spojenci osvobodit Filipíny od Japonců. Nachází se zde písečné i kamínkové pláže. Každým 
rokem k nim připlouvá „žralok gigant“ (největší žralok), který se živí planktonem a malými 
rybkami. Rozšířené jsou zde korálové útesy, ale začínají odumírat kvůli kyselosti moře. 
Na ostrovech se pěstuje hlavně rýže. Její terasovité pole vytvářejí „schody do nebe“. Kromě 
hlubin oceánu a rýžových polí jsme se podívali do pralesa, kde cestovatel objevil zajímavé 
živočichy. Žije zde např. „filipínský trpaslík“ nártoun, který ve dne spí a v noci loví. Oči má 
větší než mozek. Protože má tak velké oči, nemůže jimi hýbat, ale umí nezvykle hodně otočit 
hlavou.  
Adam na Filipínách ochutnal i místní speciality, pověděl nám něco o přílivu a odlivu apod. 
Příští rok se můžeme těšit na jistě zajímavý výlet po Brazílii. 

Autorky: Kateřina Kutáčová a Vanesa Mertová, 5. A 
  

 

Dnešní den 29. 4. 
začal koncertem, 
který si pro nás 
připravili žáci 1. - 5. 
třídy, kteří chodí 
do pěveckého sboru. 
Viděli jsme dvě 
písničkové pohádky - 
Ať žijí duchové 
a Lotrando a Zubejda. 
Pro sbor to byla 
generálka před 
vystoupením 
k příležitosti Dne 
matek, které se 
uskuteční v pondělí. 
Koncert od našich kamarádu se nám moc líbil. Děkujeme jim, že nám jej předvedli. Potom 
nám paní učitelka ve třídě rozdala kartičky s čarodějnickými úkoly, které jsme se vydali plnit 
na hřiště. Viděli jsme i ukázky policie, jak pracují se psy apod. Potom nás čekal oběd a šli jsme 
domů.              Autorky: Martina Langrová a Vanesa Mertová, 5. A 
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V měsíci dubnu si pro žáky 1. stupně připravily 
přednášku o zubech dvě studentky, budoucí paní 
zubařky. V pondělí 4. 4. navštívily nás – 5. A 
a seznámily nás s tím, jak správně a proč se starat 
o zuby. Ukázaly nám velký kartáček a ptaly se 
na různé  otázky jako : Proč je důležité čistit si 
zuby?, Co je důležitějšího – kartáček nebo pasta?, 
Proč si někdo zuby nečistí?, Co je to plak? apod. 
Žáci, kteří chtěli, si mohli vyzkoušet, jak dobře si 
zuby čistí zuby a kolik na nich mají plaku pomocí 
modré vodičky. 

Autorka: Karolína Staňková, 5. A 

 
 
Druhé a třetí třídy s několika žáky ze čtvrtých a pátých tříd se zúčastnili školy v přírodě 
ve dnech 4. 4. Až 17.4. Bydleli jsme v hotelu Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Každý den jsme 
měli budíček v 7:00, šli jsme na snídani, která byla formou švédských stolů a potom nás už 
čekal zajímavý program. Nejčastěji jsme šli na nějakou túru nebo hráli různé hry. Učili jsme 
se orientovat na mapách, hledali poklad apod. Během pobytu jsme navštívili Karlovské 
jezero, mobilní planetárium, vyšli jsme na Javorníček, kde jsme navštívili farmu, viděli jsme 
dančí, jelení a prasečí oboru. Zajímavá byla i návštěva skláren, kde jsme si mohli nakoupit 
nějaké výrobky.  

Autorky: Eliška Lesniaková a Kateřina Sýkorová, 5. A 

 
V těchto dnech si připomínáme 71. výročí konce druhé světové války. Jména našich sousedů 
a předků, kteří za nacistické okupace položili život, jsou vyryta pro připomínku hrůz války 
na pomníku na Zámčiskách.  

Autorka: Mgr. Dita Ondrejčeková 



REPORTÁŽ 

7 

 

 
 
Žáci čtvrtých tříd pod vedením p. uč. Absolínové a Bílkové se od 7. března zapojili do soutěže 
Hledej pramen vody, kterou každým rokem vyhlašuje pro děti čtvrtých a pátých tříd 
společnost OVAK. Žáci začali plnit různé úkoly jako vodní geocaching, zjišťovali, co znamená 
OVAK, kolik vodárenských společností působí v Ostravě a okolí, které podzemní zdroje pitné 
vody využívá Ostrava, kde můžeme nalézt informace o kvalitě vody z kohoutku, jaké 
společenské, kulturní a charitativní akce OVAK podporuje, natáčeli spot podporující pití 
kohoutkové vody, vytvářeli různé komixy, básničky apod. Držme čtvrtým třídám pěsti, ať 
dostanou hodně bodů a v soutěži uspějí co nejlépe. 
 

 
Vodo, vodičko kouzelná, 
jsi pro naše zdravíčko prospěšná. 
Tečeš nám z kohoutku každý den, 
dát si tě skleničku, je jako sen. 
Sen, který mnoho lidí na světě nemá 
a marně tě ve svém domově hledá. 
Pršíš nám z nebe celý rok, 
z potůčků se měníš ve velký tok. 

Tok teče do Šancí, Kružberku, Morávky, 
těšíme se na další vody dodávky. 
Nemusíme si Tě kupovat v pet láhvích, 
balenou dlouho skladovat ve spížích. 
Napustíme si tě do sklenice, 
nic nemusíme řešit více. 
Pít vodu nás všechny baví, 
popřejme si: „Na naše zdraví!“ 

Autor: Lucie Pasečná 4.B 
  

 

   
 
Voda je náš kamarád,   
proto ji má každý rád. 
Staří, velcí, mladí, 
když ji pijeme, tak nás hladí. 
 
Čirá voda z kohoutku,  
není jen pro Dorotku. 
Každý, kdo má rozum bystrý, 
je si s pitím vody jistý. 
 
Voda z petky, ta nám škodí, 
ničí krajinu, a to nám vadí. 
Vaše volba je snad jasná, 
kohoutková voda je úžasná. 
 
Doufám, že to všichni víte  
a náš názor potvrdíte. 

 
 
My jsme žáci 4.B, 
bereme však na sebe. 
Hledej pramen vody, 
chceme sbírat body! 
Snažíme se velice,  
jsme tým pilný jako opice. 
Kreslíme, luštíme, skládáme, 
náš tým se na hrad dostane! 
Už teď se moc těšíme, 
naší bojovností vše vyřešíme. 
Všichni se na nás těšte, 
snad 3.6. nebude moc deště. 
 
 
Autor: Jakub Jasiok, 4.B 
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Autorky: Petra Matoušová a Lucie Sojková, 4. B 
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Mimo jiné byl na celé škole proveden průzkum spotřeby kohoutkové vody. Čtvrťáci se 
zajímali o to, kterou vodu žáci a učitelé častěji pijí a vše zpracovali do grafů. Některé 
zajímavé práce přikládáme níže. 
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Byl jednou jeden rak a ten rád hledal poklady. Často se potápěl do různých vraků a hledal 
zlato. Jednoho dne se dozvěděl o jednom vraku poblíž břehu. Ale nebyl sám. O vraku věděla 
i ryba a vydra. Ryba i vydra vyrazily k vraku brzy ráno, ale rak zaspal. Když se probudil, také se 
rychle  vydal k vraku. Ryba a vydra už tam byly. Rak byl chytrý, a proto se schoval za kámen. 
Ryba s vydrou se potkala a začaly se rvát o truhlu se zlaťáky. V tu chvíli rak vyrazil ze svého 
úkrytu a zatím co se ryba s vydrou praly, nenápadně vlezl do vraku a všechno zlato sebral. 
Poučení: Když se dva perou, třetí se směje.              Autor: Jáchym Hořínek, 5. A 
 

 
Zlatonka šla do školy pro vysvědčení. Když dostávali vysvědčení, paní učitelka jim řekla, že 
po letních prázdninách přibudou do školy nové holky Saša a Roxi. Zlatonka se vůbec 
nesoustředila na vysvědčení. To, že dostala její kamarádka dvojku, jí bylo jedno, protože jí 
zajímalo, jaké jsou ty nové holky. Najednou ji paní učitelka zavolala, aby si přišla 
pro vysvědčení, ale ona byla úplně mimo. Paní učitelka pak na ní zakřičela, až se jí celá třída 
smála. Pouze Zlatončina nejlepší kamarádka se přestala smát, když se na ní podívala. 
Zazvonilo. Zlatonka zůstala poslední ve třídě. Paní učitelka se jí zeptala: „Co potřebuješ 
Zlatonko?“  
„Já chci jen vědět, kde bydlí ta Saša a Roxi. Nevíte to náhodou?“ 
„Ano. Vím. Saša bydlí hned vedle tebe a vedle Saši bydlí Roxi.“  
„Aha, tak díky paní učitelko. Na shledanou.“ „Na shledanou.“ 
Zlatonka jela prvním autobusem domů a řekla mamince: „Mami, mami, po  letních 
prázdninách mají přijít k nám do třídy dvě nové holky.“ 
 „A jaké Zlatonko?“  
„Nějaká Saša a Roxi. Saša se přistěhovala do toho domu hned vedle nás a Roxi bydlí hned 
vedle Saši.“ 
„Tak je běž po obědě pozdravit, zajdi za nimi a seznamte se.“  
„Jasně, půjdu. Už se těším, jupí!“ 
„Ale teď se uklidni a pojď se najíst.“ 
„Ňam ňam, to nedobrota. Ryba mňaminka.“ 
„Jsem ráda, že ti chutná.“ 
„Už půjdu za holkama. Neva?“  
„Ne nevadí, jen běž.“  
Šla tedy k Saši a zvoní. Tátatataáááááááá. A Saša vyšla a říká. „Kdo jsi a co potřebuješ?“  
„Já jsem Zlatonka a chci vidět Sašu, protože má se mnou chodit od září do třídy.“ 
„Já jsem Saša.“ 
„Ahá… A je tu i Roxi?“  
„Ano, je. Zavolám ji.“ 
Roxi přišla a ptá se: „Ahoj. Kdo jsi?“ Saša odpověděla: „To je Zlatonka. Bude s námi chodit 
do třídy.“ Zlatonka navrhla, že půjdou na brusle. „My tě ale neznáme.“ 
„To nevadí. Seznámíme se na bruslích. Bude legrace. Prosím.“ 
„Tak jo, jdeme. Jen to řekneme mamkám.“ 
A tak se holky seznámily a staly se kamarádkami. Zlatonka měla radost, že má další super 
spolužačky.  

 Autorka: Lucie Sojková, 4. B 
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Proč jsou některá přátelství falešná? Někdy nevíme jaký člověk doopravdy je, dokud ho 
nepoznáme. A někdy, i když ho poznáme, tak si jeho chování vykládáme jinak. Třeba až 
po delší době si uvědomíme, že člověk, o kterém jsme si mysleli, že je opravdový přítel si 
pouze hraje na dobrého kamaráda. Ale neuvědomuje si, že může toho druhého zranit 
a zklamat. 

Autorka: Julie Čiháková, 8. A 
 

Faleš, falešné přátelství? 
Každý z nás má určitě opravdového kamaráda, kterému říká svá tajemství. Je to skvělý pocit, 
když vás vyslechne, víte, že to nikomu neřekne a kdykoliv vám za jakékoliv situace pomůže, 
bude tu pro vás. Ale co když jste se v něm spletli? Najednou slyšíte, co o vás říká za vašimi 
zády, pomlouvá vás, kde všude může a přitom vy jste tomu člověku říkal všechno… To už 
není žádný opravdový kamarád, ale falešný. Je v něm jen faleš a nic jiného. Hlavou vám vrtá 
proč?!  Proč tohle dělá? Proč to má zapotřebí? On vás úplně odřízne od života, začne vás 
ignorovat a to přitom ze dne na den. Nevíte vůbec nic, pořád si pokládáte otázku, Proč? Co 
pak já jsem ten špatný? Sakra, vždyť on byl můj nejlepší kamarád a teď tohle… Tak strašně to 
bolí. Nikdy nevíte, co se z toho druhého může vyklubat. Najít skutečného kamaráda není 
jednoduché.    

Autorka: Barbora Žembová, 8. A 
 

 
V sedmdesátých letech 
dvacátého století vzniká v Anglii 
chlapecká kapela, ze které je 
dnes jedna z ikon rockové 
hudby. Říkali si Slade a jejich 
zpěvákem byl člověk, jehož hlas 
si nespletete.  
Jeho celé jméno zní Neville John 
Holder, ale lidé ho znají jako 
Noddyho. 
Má středně vysokou postavu. 
Jeho protáhlý obličej světlé pleti 
opticky rozšiřují po ramena 
dlouhé kudrnaté vlasy hnědé 
barvy. Na koncertech nosí 
na hlavě černý cylindr, na který vlastnoručně nalepil zrcátka. Jinak si vlasy rozpouští nebo 
přikrývá čepicí s kšiltem. Do jeho koncertního stylu patří také velmi bizarní oblečení. V jeho 
repertoáru můžeme najít třeba kostkované a velmi reflexní obleky. 
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Noddy je hodný, velmi přátelský a příjemný člověk. Jedno období bylo pro kapelu obzvlášť 
obtížné. Jeden člen měl po autonehodě amnesii a vůbec nic si nepamatoval. Jako jeho 
přátelé mu pomohli zařadit se zpět do normálního života a dokonce ho naučili znovu hrát. 
Sice je Noddy úplně obyčejný člověk, ale v mládí ukazoval spíše svou rebelantkou stránku. 
Ještě když kapela začínala, dostali asi na měsíc práci v cizině. Zaměstnavatel jim však neplatil, 
a tak se rozhodli zmizet. Před odjezdem Noddy trochu „upravil“ bedny a to tak, že je prořízl.  
Ale i přes nějaké ty chybičky je – tedy pro nás „normální“ lidi – především skvělý zpěvák 
a skladatel. Kdyby se hudbě nevěnoval, přišla by rocková scéna o velký kus své historie. 

Autorka: Markéta Hrabcová, 8. A 
Zdroj obrázků: http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/noddy-holder-
freedom-walsall-town-7315423 

 
 

Mezi mé oblíbené filmové a seriálové postavy 
patří i ta, kterou ztvárnil herec Rowan Atkinson – 
Mr. Bean. V překladu jeho jméno znamená Pan 
Fazole. 
Mr. Bean je vysoké a štíhlé postavy. Má krátké 
hnědé vlasy. Na tváři vynikají jeho velké kulaté oči. 
Mezi očima má poměrně velký nos a pod nosem 
plné rty. Nad rty se vyjímá nepřehlédnutelně velká 
piha. Nosí nemoderní oblečení. Vždy má na sobě 
šedé sako, bílou košili s červenou kravatou, hnědé 
kalhoty nad kotníky s koženým opaskem. Na své 
nohy nejčastěji obouvá černé naleštěné 
polobotky.  
Pan Fazole je známý svou nevyzpytatelností. Ani 
on sám neví, co za hloupost nebo malér zase 

provede. Je docela lakomý. Nerad něco někomu půjčuje, ale on sám si bere od lidí věci bez 
dovolení. Nerad se dělí. Dokonce ani se svou rodinkou nebo přítelkyní. Mr. Bean bývá často 
docela zmatený a neví, co má dělat dříve. Nejraději by dělal všechno najednou. Na druhou 
stranu je i velmi zábavný. Jeho trapasy a srandičky, které si dělá z jiných lidí, dokážou vždy 
rozesmát. Myslím, že je i docela cílevědomý. Vždy dotáhne své plány až do konce.  
Má malý byt, kde si udržuje svůj dokonalý pořádek. V bytě má jediného společníka a tím je 
jeho plyšový medvídek, o něhož se stará, jako by byl jeho dítě. V žádném zaměstnání dlouho 
nevydrží, protože ho většinou vyhodí kvůli jeho povaze a chování. Z toho důvodu má své 
malé zelené autíčko, o kterém by se dalo říci, že je to spíše malá pojízdná plechová krabice. 
Díky tomuto autu a jeho zapomnětlivosti často nic nestíhá a je nedochvilný. 
V jedné z nejslavnějších scén se mu povedlo pošpinit velmi drahý a významný obraz. Když se 
ho snažil vyčistit, ještě více jej rozmazal. Nakonec se mu naštěstí povedlo nahradit obraz 
replikou a vše dobře dopadlo. Je to prostě smolař, ale na druhou stranu se mu někdy 
i poštěstí. 

http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/noddy-holder-freedom-walsall-town-7315423
http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/noddy-holder-freedom-walsall-town-7315423
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Myslím, že Mr. Bean je velmi povedená, zábavná a oblíbená postava. Což potvrzuje i to, že 
mohl vystupovat na zahájení olympijských her v Londýně v roce 2012, kde se jeho vtipům 
smál celý svět. Ať už živě na stadionu, nebo v přímém televizním přenosu. 
 

Autorka: Klára Grygarová, 8. B, ilustrace Marika Olšovská, 9. A 
 

 

 
Autorka: Lucie Zelená, 4. B
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Popcorn, ementál, kokos, klobása, mléko, salát,  
 oplatek,  cereálie,  voda,  hruška,  angrešt, rybíz,  
nanuk, krab, rak 

 
Autor: Jaromír Čudek, 5. A 

 
 
 
 

 
 

 
 

1. Je to venku a  fučí to. 
2. Je to zvíře, které jí rádo banány. 
3. Stroj, který  létá  na nebi. 
4. Je to zvíře žijící v lese. Má parohy. 
5. Červené ovoce k jídlu. 
6. Oranžové ovoce. Anglicky peach. 
7. Křestní jméno vědce (jméno obchodu). 
8. Světýlko na nočním stolku. 

Autorka: Veronika Prokopová 4. B 
 

 

 
 

 
1.  Období druhohor, ve kterém žili 
dinosauři. 
2.  Střílí se z toho šípy. 
3.  Je to mezi očima a pusou. 
4.  Žije tam kníže a kněžna. 
5.  Je to kyselé ovoce a je žluté. 
6.  Nosí to král na hlavě. 
7.  Létá to nejčastěji u vody a je to 
velký hmyz. 
  

Autor: Jaromír Čudek, 5. A  
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1. Anglicky knihy. 

2. Anglicky tužka. 

3. Anglicky židle. 

4. Anglicky hodiny. 

5. Anglicky tabule, nástěnka. 

6. Anglicky pravítko. 

Autor: Matyáš Mazour, 3. B 
 

 
 

1. I have got mum and … 

2. I have got uncle and … 

3. I have got … fingers. 

4. On my …, I have got eyes, nose and mouth. 

5. I have got one … Her name is Vendy. I haven´t got 

brother. 

6. Crocodile colour is … 

7. I have got grandpa and  … 

Result is …………..     Autorka: Barbora Prokopová, 3. A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorka:Karolína 
Staňková, 5. A 
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