
9. číslo

Školní časopis pro 1. stupeň

ZŠ Rychvald Školní 1600

Milí čtenáři, dostává se Vám do ruky další číslo.

Všem přispěvatelům děkujeme za příspěvky a budeme se těšit na příští.
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1. Naše škola
● Počet žáků: 631

● Počet učitelů: 55

● Počet tříd: 31

Obrázky z 1. tříd



Na konci září konečně proběhla dlouho domluvená a 
několikrát odložená akce úseku životního prostření našeho 
městského úřadu, naší školy a společnosti EKO – KOM, a.s. a 
jejího osvětového programu Tonda Obal.

Jízda v eko

autíčku

Skákání v pytlích

Skládání puzzle

2. Akce 

v naší 

škole



OŠMS – Ochrana školáka za mimořádných situací



Babí léto



Loutkové divadlo v Ostravě



Tradiční tvoření pozvánek na DRAKIÁDU aneb do školky
už jenom na návštěvu



DRAKIÁDA



HALLOWEEN 
V 1.C a 1.A

- KELTSKÝ SVÁTEK

- 31. ŘÍJNA 

- STRAŠIDELNÉ 

KOSTÝMY

- SVĚT ŽIVÝCH A 

MRTVÝCH

- VYŘEZÁVANÉ DÝNĚ



Halloween v 5.B



3. Hádanka 
s křížovkou
řešení najdeš na konci 



4. Básnička 
od Aličky
Herokové

Omalovánka



5. Obrázek 

od Elenky

Kubánkové



Kouzelný čas 

Milé děti, kdo to ví, jaké máme období? 

Ježci chodí na jablíčka, 

mráz nám ráno barví líčka. 

Jaké je teď období? 

Kdo nám na to odpoví? 

 

Listy stromů barvy kradou, 

zahrady se těžce hrabou. 

Veverky tam v listoví  

pořád něco hledají, 

jako všichni v lesní říši  

zásoby si nosí do svých skrýší. 

 

Čepka, šála, rukavice, 

blíží se k nám fujavice. 

Draci houfně ve větru směle honí mráčky, 

zamávejme k obloze a rozlučme se s ptáčky. 

 

Tak co, už víš, co je za čas? 

Když noc zvolna vládne dni. 

Když sklízejí se sady a příroda už skoro spí. 

Teď už každý jistě ví, 

podzim všichni odpoví! 

6. Podzimní tvorba 

Sárinky Papalové z 

1. B ve spolupráci s 

maminkou



7. Jazykolamy

Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosačárny.

Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes stři sta třicet tři stříbrných střech.



8. Podzimní tvoření Evelínky



9. Najdi podzimní rozdíly

Když si dáte záležet, rozdíly najdete hned!



10. Šípkový čaj s 
meduňkou:

Nasbírané, usušené šípky propláchneme 
vodou a dáme do vysoké nádoby. 
Přidáme čerstvou meduňku nebo mátu, 
zalijeme horkou vodou a tyčovým mixérem 
rozmixujeme. 
Nakonec scedíme přes sítko a osladíme 
medem. 

Poměr: na 1 litr čaje asi hrst šípků

Dobrou chuť!



11. Užijte si 

krásný podzim a 

do příštího čísla 

zkuste rozluštit 

tyto  hádanky:

Ze střech visí nanuky,  pro 

holky i pro kluky, ale jen, 

když klesá rtuť. Ochutnejte! 

Dobrou chuť!

Celý bílý, celý ztuhlý, nos 

má z mrkve, oči z uhlí. 

Hledí smutně do kraje, 

ví, že zjara roztaje. 

Řešení vložte i s obrázkem 

do kapsáře u šaten



Závěrem:
Za redaktorský tým Iva Trčková a Daniela Lindáková
Těšíme se, že v příštím čísle nám budou s časopisem pomáhat naši noví redaktoři ze 3. - 5. 
tříd
Ve středu 10. 11. se s novými redaktory sejdeme v 7.30 na vrátnici.

Řešení křížovky: Chytíš 2 a jednu pustíš


