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Milí čtenáři, dostává se Vám do ruky další číslo pro letošní školní 

rok. Všem přispěvatelům děkujeme za příspěvky a budeme se 

těšit na příští číslo.  

Všechny přispěvatele odměníme pochvalou. 
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Valentýnská přáníčka:  

VALENTÝN 

V únoru na naší škole proběhla první valentýnská sbírka přáníček, dopisů a vzkazů.  

Rozdali jsme celkem slušné množství lístečků, i přesto, že mnohé děti zůstaly doma, protože je 

přepadla chřipka. Potěšilo nás, že jste si na sebe vzpomněli a nejen na své spolužáky, ale také na 

paní učitelky nebo kuchařky v jídelně. Co nás však nepotěšilo, byla vulgární slova v dopisech, a 

proto jsme tyto vzkazy zahodily. Taková slova do přání prostě nepatří.  

Děkujeme žákům z 2. stupně, že se také zapojili. A všem ještě jednou díky za to, že si dali práci a 

přání vyrobili a vhodili do naší valentýnské krabice. Věříme, že v příštím roce bude přání a vzkazů 

ještě více.  

Paní učitelky Lindáková a Trčková 

 

 

 

 

 



Básničky:  žáci 3. A 

 

 

 

 

https://www.canva.com/photos/MADauKLbVXc-day-of-week-and-face-expression-/?utm_medium=partner&utm_source=pixabay&utm_campaign=search_results&utm_term=dny v t%C3%BDdnu d%C4%9Btsk%C3%A9&utm_content=MADauKLbVXc
https://pixabay.com/cs/vectors/vinobran%C3%AD-astronomie-zv%C4%9Brokruh-4167444/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Křížovky:  
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                      Adéla Hrochová, 4. A   
 

           

  
        1. Jaké zvíře nejčastěji v lese houká? 

  

   
            2. Plazí se a vylézá po dešti 

    
      3. Král zvířat 

 

 
          4. Zvíře s pruhy 

   

                                                                                
Sára Křižoščaková, 1. A 

       Alička Heroková, 1. 
A 
Vylušti křížovku:                      

opak den 
 

      
       

u boudy je … 
 

      
      

kdo loví myši             
    

Amálka 
  

        
     

jíz + dní …..         
      

dravá ryba 
 

    Š         
     

malé prase 
 

        
  

 

  

            Doplň pod obrázky písmena: 
        

 

  

 

  

  

 

 
  

   
 

                              

 

 

   

 
   



Komiks:  
   

Boris Bartusek, 5. A 

 



Obrázky:  

 

 

 

Petra Jahodářová, 1. A  

 



Zvířata:  

Kočka domácí 

1. Kočka domácí (Felissilvestris f. cactus)je přátelské zvířátko, 
které se rádo mazlí. 

2. Dožívají se 10-15 let. 
3. Jí hlavně kapsičky, granule, maso a myši. 
4. Rády si hrají s provázkem. 
5. Dospělí jedinci váží 3,6-4,5 kg. 
6. Můžou mít 1-24 koťat 
7. Hodně škrábou, koušou, jedí a spí. 
8. Koťata si ráda hrají a dovádějí 

Více na www.purina.cz. 

                                                                                                                                        
Ondra Slíž, 5.B 
 

MORČ E DOMACÍ 

Morče domácí pochází z divokého morčete. Často se morčata chovala pro maso, pro kůži, ale 

taky jako mazlíčci pro děti.  

MORČE JE SPOLEČENSKÉ ZVÍŘE. MORČE VAŽÍ 800 GRAMŮ.  

DOŽIJE SE 4 AŽ 5 LET. MŮŽE MÍT 3 AŽ 5 MLÁĎAT. 

MRČE SE ŽIVÍ SENEM, KRMIVEM PRO MORČATA A RŮZNÝM OVOCEM A ZELENINOU I 

PEČIVEM. DOMA MÁM 4, DVĚ HOLKY A DVA SAMCE, ALE JEDEN JE ODDĚLENÝ, PROTOŽE 

SE KLUCI PEROU, ALE KDYŽ MÁM ČAS, TAK SI JE PUSTÍM PO POKOJI, A TAM MAJÍ I 

MÉHO PSA A KAMARÁDÍ SE SPOLU.  

                                                                                                                  Kristýna Drábková, 5. B  

 

         

       

 

 

 

 

                                                                                                             

Julie Kovaříková, 5. B 

Králík se dožije až 9 let . 

Králík domácí pochází z Pyrenejského ostrova. V česku se králíci 

objevili až v 19. století. Samice králíka se označuje ramlice. Na 

velkochovech se králíci chovají pro kožešinu. Králík je významné 

laboratorní zvíře. Je schopný se velmi rychle rozmnožovat. V  jednom 

vrhu bývá 6 až 12 mláďat. Malá mláďata jsou holá a slepá.  Oči 

otevírají 9. nebo 10. den. V drobnochovech  se králíci chovají 

v králíkárnách a jí přirozenou potravu. Králičí sport se objevil v roce 

1970 ve Velké Británii. 

Králíka jsem si vybrala, protože se mi líbí a chtěla bych ho i domů. 

Chtěla bych, aby byl béžový hodný a roztomilý. 

http://www.purina.cz/


Pes domácí 

 

Výchova štěněte 

Výchova štěněte je hodně těžká, jak si ho donesete domů, tváří se jako roztomilý andílek. Ale to 

se jen zdá, je to velký lumpík. Nejprve je štěně třeba naučit dodržovat hygienická pravidla – a 

nejdůležitější je štěně venčit a nosit si u sebe pamlsky a pochválit ji nebo ho. Nejprve, jak si štěně 

zvykne na svou paničku, tak je hodně důležité, aby se naučilo chodit na vodítku, jsou 2 způsoby 

vodítek, které se pro štěně hodí – natahovací a krátké. Pochvala pro štěňata je důležitá, když 

něco udělá dobře, tak mu dejte pamlsek. Psi domácí se dožívají 1-10 let.  Pejsci hýbou ocáskem, 

když se cítí v bezpečí a je jim dobře. Když mají ocásek dole, tak se bojí nebo cítí, že jim chce 

někdo ublížit. Když začne štěkat, nesmíte mu to zakázat, jinak by vás neochránil. Kdyby se vám 

do domu někdo cizí vkradl, jste v nebezpečí.                                         zdroje:  www.mujmazlik.cz 

                                                                                                                 Barbora Jakubiková, 5. B 

                                                                                                               

Psí tlapky v zimě 

O psí tlapky se v létě nemusíme starat, ale v zimě musíme dávat pozor, protože psí tlapky 

jsou velmi citlivé, a proto je to v zimě horší. Pokud žijete na venkově a ne ve městě, je to 

jednodušší, ale jestli žijete ve velkém městě, tak musíte dávat pozor, protože ve městě jsou samé 

asfalty, chodníky a z toho psi asi nejsou moc rádi. Ve městech je to horší, protože většina silnic a 

chodníků jsou posypány malými kamínky, aby to autům neklouzalo. Psi tím trpí. Já mám taky psa 

a taky jsem bydlela ve velkém městě, takže vím jaké to je. My máme hnědého labradora. Řekla 

bych, že vyrostla se mnou. Mám ji ráda, jako ona mě. Jsou jí čtyři roky a jmenuje se Nana.  

 Nikdy bych jí nevyměnila.   Monika Hodačová, 5. B 

Pes domácí se může dožít 10 až 13 let. 

Pes je nejlepší přítel člověka a je nejoblíbenějším domácím zvířetem v Česku. Nejrozšířenější 

psí rasou je zlatý retrívr. Dlouhodobé přízni mezi psími plemeny se těší německý ovčák nebo 

jezevčík. Pes je velký pomocník v některých domácnostech, může pomoct tím že, vám podá 

například: flašku, tašku, ručník, hadr, no je toho moc. Já jsem si vybrala napsat zajímavosti o 

psech, protože mi psi přijdou zajímaví. Psi znají spoustu pokynů: sedni, lehni, zůstaň, aport a 

přines. Někdy je obdivuji, jak si to mohou všechno zapamatovat.  

My máme taky psa černého Labradora Retrívra. Je to velmi milý a přátelský pes. Mám ho 

velmi ráda, vždycky mě přivítá a rozveselí, když jsem smutná. Je to prostě nejlepší pes co 

znám.                                                                                           

                                                                                                                      Halina Matušková, 5. B 

 

http://www.mujmazlik.cz/


 



Omalovánky:  

 



Hry na počítači:  

Brawl Stars můžeš hrát s kamarády. Je to hlavně pro kluky. Hraješ proti pravým 
hráčům, jde stáhnout do mobilu nebo tabletu. Můžeš hrát plno her, např.: 
Game Grabe , Showdown nebo Boss fight a mnohem víc. Já to hraji také. Na 
začátku máš jednu postavu. Můžeš si udělat svůj klub. Za výhru sbíráš pohárky.  
                                                                                                     Ondra Grumann, 5.B 
 
 
 
 
MINECRAFT 
Minecraft je počítačová hra odehrávající se v počítačovém světě.  
Mobové jsou živá stvoření, která stěžují hráčům hru. Například: Například: SKELETO, ZOMBIE, 
PIGMAN, WITCH apod.  
Jsou tam také hodná zvířata. Dělí se na ochočení a na užitek. Kráva je na maso nebo mléko, ovce 
na maso a vlnu. K ochočení jsou pes a kočka. Psa si ochočíme tím, že mu dáme kost, kočce 
nabídneme rybu. Ve hře může být víc hráčů. Je to zábava, a zároveň se naučíte trochu anglicky.  
   
                                                                                                             Luboš Rutar, 5.B 
 
 
 
 
FORTNITE 
Píšu o téhle hře, protože patří mezi mé nejoblíbenější. Mohu ji hrát s kamarády. Je to snad 

nejhranější hra na téhle planetě. Je to to, že letíte v autobuse nad mapou a musíte 
někam spadnout, jinak vás to na konci letu vyhodí samo. Cíl je najít zbraně nebo 
cesty a k tomu můžete dostat různé záchranné prvky. Hrajete buď SOLA – proti 
lidem a bez kamarádů musíte najít zbraně a zvítězit, nebo DUA – to je to stejné, jen 
hrajete s kamarádem. Jsou tam i jiné hry. 

Jsou o tom že hrajete proti lidem bez kamarádu a musíte najit zbraně a zabit lidi a vyhrát.                                                                                               
Jirka Mazurek, 5.B 

 

 

 



Sport:  

 
FC BANÍK OSTRAVA 

Založen 1922. Jeto český fotbalový klub, který se nachází v Ostravě. Původně 
se jmenoval SK Slezská Ostrava.  Největší legendou je Milan Baroš. Nynější 
trenér se jmenuje Luboš Kozel.  

Největšími rivaly Baníku Ostrava jsou: AC Sparta a Slezská FC Opava.  

Klubovými barvami jsou modrá a bílá. Baníkovci se většinou nazývají Chachaři. Útočník je Milan 
Baroš, obránce je Denis Gránečný a brankář Jan Laštůvka. Získali 5 domácích trofejí.             

Gabriela Blahutová, 5.B 

 

Plavu už pět let. Dostala jsem už hodně medailí. Dvě zlaté, tři stříbrné a čtyři bronzové. 
Je to jeden ze sportů ve vodě. 
Jeden bazén má délku 25m. Druhy plavání jsou:  MOTÝL, ZNAK, PRSA, KRAUL. 
Existují dva oddíly KONDIČKY A ZÁVODNÍCI. 
Kondičky mají trénink 45minut a závodníci 2hodiny. 
Tréninky jsou dvakrát až třikrát týdně. Jezdí se na soustředění a závody. Když jsou závody 
v Havířově, tak jsou čtyři místa. Za čtvrté místo se dává bramborová medaile.  
 
Tereza Vychodilová, 5.B 

 
Tenis 
Na tenis mě přihlásil tatínek. Tenis hraji už půl roku.   
Je to sport, ke kterému je potřeba raketa, tenisový míček a dobrá sportovní obuv. Tenis se dá hrát 
venku nebo v hale. Druhy úderů jsou: podání, forhend, bekhend, volej, halfvolej, smeč, zkrácení 
hry a lob.  
Hraje se přes síť. Vždy se podává zprava. Může se hrát dvojhra i čtyřhra. Měli jsme i turnaj 

v Petřvaldě, tam jsem skončila na druhém místě.  Dostala jsem za to bonbony, lentilky a čokoládu. 



Naši sportovci:  

Mrštná veverka 

V pátek 14. 2. proběhla soutěž ve šplhu pro žáky 1. a 2. stupně. 

Vypravili jsme se na ZŠ Ke Studánce do Orlové Lutyně, kde 

jsme opět šplhali jako veverky.  

Tentokráte jsme získali 8 medailí. 

Jako škola jsme tentokráte získali 1. místo. 

       2. místo                                       3. místo                                         1. místo                              3. místo                   

David  Veselý ( 1.B)               Klára Šmuková ( 2.C)           Matěj Boršoš ( 2.C)            Kristýna Kolková ( 3.C) 

 

 

 

        1. místo                                     2. místo                                 3. místo                                          1. místo 

Jakub Koběrský ( 3.A)              Matěj Slíva ( 4.C)                  Julie Kovaříková ( 5.B)                    Luboš Rutar ( 5.B) 

 

 

Bruslení ve 4. třídách 

Letos jsme od ledna do března jezdili v rámci tělocviku na bruslení do Orlové. Měli jsme 6 lekcí, 

během kterých se všichni žáci naučili bruslit. Ujali se nás dva hokejoví trenéři, půjčili nám brusle a 

helmy a začalo to. Ukázali nám, jak jezdit, otáčet, brzdit a další finty. Žákům se lekce moc líbily a 

závěrečnou lekci si zabruslili i s maskotem.  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://depositphotos.com/96852406/stock-illustration-textured-cartoon-first-place-medal.html&psig=AOvVaw2Btf-qCMP3vR_loMPVj5gp&ust=1583155660664000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDx19Gw-ecCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://obrazky.superia.cz/zvirata/veverka.php&psig=AOvVaw3K8Y89avTbAzglacMGYjlC&ust=1583155780386000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiX6YOx-ecCFQAAAAAdAAAAABAD


Obrázkové počítání: 



Kam na dovolenou?  

Peñiscola španělské město  

Město Peñiscola se rozkládá na prosluněném pobřeží Costa del Azahar a bývá často nazvaná „Město nad 

mořem“. Dnes je Peñiscola považována za jedno z nejkrásnějších letovisek v celém Španělsku a hojně ho 

vyhledávají turisté z různých koutů Evropy. Také tam je tzv. Peñiscola Castle. Je tam 8 094 obyvatel. Pláže 

v Peñiscole jsou čisté, a také denně upravované a olemované palmami. K dispozici jsou sprchy, a také hřiště 

na plážový volejbal nebo dětské atrakce jako houpačky, prolézačky a další. Letovisko Peñiscola obdržela 

modrou vlajku za perfektní a čisté pláže. Večer je to tam nádherné. Kdo plánuje dovolenu na léto, tak 

doporučuji právě Peñiscolu.                                                                                                

 Jana  Čejčíková, 5. B 

 

Bora Bora Fanciský Ostrov Historie 

Bora Bora je ostrov. Žije tam asi 6 000 obyvatel. Nadmořská výška je 727 m n. m. Jeho jméno je „Pora 

Pora‘‘. Tropická teplota je 30°C. Žijí tam mořské želvy, žraloci, ryby, barakudy, které žijí 10 až 12 let a váží až 

40kg. U moře jsou perly. Je tam džungle, savana. Když pojedete lodí, uvidíte tam kokosové palmy. Voda je 

hodně čistá. Od Prahy je to daleko 16 071 km. 

  Vlasta Brodová, 5. B  



Soutěž :  

 

 

 

Milí čtenáři časopisu,  

vyhlašujeme 2. soutěž o nejoriginálnější 

velikonoční kraslici, zajíčka, beránka či pomlázku. 

Hotové výrobky noste do třídy 1. A (p. uč. I. Trčkové) 

nejpozději do pátku 3. dubna – nezapomeňte 

výrobek podepsat a napsat třídu. 

Poté budou výrobky vystaveny vedle naší 

nástěnky a vy budete moci hlasovat. 

Vítězové obdrží diplom a sladkou odměnu. 

 

 


