
11. číslo

Školní časopis pro 1. stupeň

ZŠ Rychvald Školní 1600

Milí čtenáři, máme pro vás další číslo. 

Všem přispěvatelům děkujeme za příspěvky a budeme se těšit na příští číslo.
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Fotky od Báry Široké, 3. C
Zima, to je období radovánek ve sněhu.            
Zimní rovnodennost je 21.prosince. Se sněhem by měl přijet Martin na bílém koni.Častokrát 
se to ale nestane. A hlavně jezte hodně ovoce a zeleniny.



Napsal a nafotil : Šimon Venglář, 5.A
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Zimní křížovka

Kim Maria Brückmann, 5. C





Tvorba žáků 5. B



napsal: David Miksa, 
4.C





Tvorba žáků 3.A



       Komiksy ze 3.B



Komiksy ze 3.B



Tvorba žáků  3. B



Recepty

Klára Šmuková, 4. C
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Pokus

Dobrý den,

posílám malý příspěvek,jak 

se zabavit za dlouhých 

zimních večerů.

Sám jsem si to vyzkoušel a 

opravdu to funguje.

Matouš Heřman, 4. B





Natalie Moody, 5.B



2VOJKOVÝ DEN
Den 22.02. 2022 

To je den, který jde přečíst zleva nebo zprava naopak a podobně.

 Říká se, že je to den kouzelný.

 Taky se říká, že máš ten den sdílet s kamarádem.

Ve škole jsme dělali : Přišli jsme s dvěma copky a mohli jsme mít 2 trička a já 
jsem je měla .

Měli jsme každý papírek a tam bylo napsáno: Zajímavosti o dni (22.2.2022).

Měli jsme si každý vymyslet nové jméno i příjmení (moje bylo Sněženka Bílá ).

Oslovovali jsme se až druhým písmenem.

 Já jsem Sněženka Bílá a říkali mi Něženka Ílá 

Taky jsme kreslili ptáčky a byla tam schovaná dvojka.

A kreslili jsme i jakou máme představu,  jak by v obrázku byla schovaná 
dvojka.

A všechno jsme si zapisovali na ten papír, který jsme dostali .

Hráli jsme i hry: např., že byli dvojice a děti měly mezi hlavou jeden 
pomačkaný papír a dělali slalom a kdo se první dotkl zdi vyhrál .

Autor: Alice Heroková, 3.A



Obrázky 

Šarlota Páclová, 1. C

Michaela Kadlecová, 1. C



Valentýnská přáníčka
V únoru jsme již podruhé uspořádali sbírku 
valentýnských přáníček, dopisů a vzkazů, 
tentokráte jen pro 1. stupeň. Potěšilo nás, že jste si 
na sebe vzpomněli a nejen na své spolužáky, ale 
také na učitele, kuchařky a také na paní vrátnou. 
Letos jste více využili přáníčka, která byla pro vás 
připravena. Doufám, že v příštím roce budete 
tvořivější a přáníčka si sami vyrobíte. Mějte se rádi 
a myslete na své blízké. Děkujeme.



ÚTULEK

NÁVŠTĚVA ÚTULKU A PŘEDÁNÍ SBÍRKY

V neděli 20.2.2022 jsme společně s rodiči a dětmi navštívili jeden moderní útulek s 
vlastní veterinární ordinací a komplexním systémem péče o psy a drobná domácí 
zvířata.  Toto zařízení se nachází v Havířově a můžete v něm najít psy, fenky, kočky, 
kocoury a ostatní zvířata. Do útulku jsme se vydali předat velkou sbírku, kterou jsme 
společnými silami nasbírali a tímto chceme poděkovat všem, kteří se na sbírce 
podíleli. Sbíralo se měsíc a tato doba stačila k tomu, abychom do útulku jeli třemi 
auty s plně naloženými kufry. V útulku jsme viděli fantastické zázemí pro opuštěná 
zvířata, která vypadala velmi spokojeně a my jim přejeme, ať se jim podaří co 
nejdříve najít toho správného páníčka.

Pro Vaši představu jsme nasbírali:

1. 181,6 kg granulí

2. 107 ks konzerv

3. 73 ks pamlsků

4. 3 hračky

5. 20 ks dek

6. 1 zimní obleček



Vtipy

Josef Mikšaník, 5. B



Sakura - strom života



Závěrem…
Dokážete uhodnout, co se 
skrývá na obrázku?
Svou odpověď nám můžete 
namalovat a poslat na náš 
mail nebo vložit do kapsáře u 
vrátnice. Děkujeme!

lindakova@zsrychvald.cz
trckova@zsrychvald.cz

       Příští číslo bude jarní, mějte 
se hezky užijte si jarní prázdniny!


