
12. 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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1. Hádanka z minulého čísla očima žáků

Thea Sikorová, 4.C

ORIGINÁL

Alice Heroková, 3. A



2. Jaro - básnička

Julie Peterková, 4.C
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3. Velikonoce









JAK SE SLAVÍ VELIKONOCE V JINÝCH ZEMÍCH?
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Klára Šmuková, 4. C



4. Vládneme vařečkou



Antonín Pressen, 3. B



5.Tipy na výlety 

Jitka Kropáčová, 3. C

Josef Mikšaník, 5. B



6. Tip na knížku

Ztracený ježeček
Jill Hucklesby

Malá Bibi najde na zahradě 
opuštěného ježečka. Spolu 
s rodiči vyhledají pomoc. 
Pro ježečka si přijde 
chovatelka ze záchranné 
stanice. Ježeček je v 
dobrých rukou, ale Bibi se 
začne stýskat. Barbora Široká, 3.B



7. Mince
Lidé si skoro pořád něco kupují za peníze, ale věřte mi, že peníze kdysi vypadaly úplně jinak
než ty dnešní.
Můj táta mi ukázal mince svého dědy,a proto jsem se rozhodl napsat tento článek.
Patřily mezi ně např. československá mince,nacistická mince atd.

Šimon Venglář, 5 A



8. ROZHOVORY s talenty





9.Sport                             Parkour

Už jste někdy slyšeli o slově PARKOUR?

Mnozí z vás jej znají z televize či videí na internetu a někteří ho přímo zkoušíte skákat různými přeskoky třeba 

přes lavici ve třídě. 

Parkour francouzsky l´art du deplacement, někdy také le parkour a taky zkratka PK znamená v překladu 
umění pohybu nebo přemístění. Za zakladatele parkouru je považován David Belle. Parkour je druh pohybu 
francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B co nejefektivněji, s co 
nejmenší spotřebou energie, za použití vlastního těla a to prostřednictvím výšky, výskoků, přeskoků a lezení. 
K pohybu je možno použít i různých akrobatických prvků, salt atd.

Parkour tedy pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí.
Trénink by měl probíhat hlavně v tělocvičně se měkčeným povrchem a pod vedením a dohledem zkušených 
trenérů, se kterými můžeme trénovat i náročnější triky. 

Já jsem začal s parkourem v září 2021. Parkour mě moc baví, 

protože se tam učím stále nové a nové věci. 

Mezi nejznámější parkouristy patří například Tary, Vova, Jay Fox. 

Tito mimo jiné patří mezi mé oblíbené.   

 Tom Gavroň, 3. A





Michaela Skrzyžalová, 5. C



10. Soutěže 

Matematická soutěž Pangea

Vybíjená - 3. místo

Mc Donald´s cup - 1. místo

Recitační soutěž

GRATULUJEME!!!!!!!!!



Thea Sikorová 4.C



 Mimoškolní aktivity

Alice Heroková, 3. A



11.Čarodějnický den 29. 4. 
Čarodějka na dvorku, 
chce startovat motorku, 
jenomže nemůže, 
ve výfuku je kuře. 

Letí bába na koštěti
chce postrašit malé
děti.  Před komínem
zabrzdila, dovnitř
se však netrefila.

Krynda, brynda, 
kryndapána, to vám
ale byla rána!
Po strašení bylo
rázem, spadla chudák
přímo na zem.

Břinkla hlavou 
o lavici, bouli má
jak jitrnici. 
A frakturu končetiny, 
to má bába 
za zlé činy. 



12. DEN MAZLÍČKŮ 



13. - Den Země



14. Sudoku



15. Obrázky

Jirka Franek, 1. C

Jakub Bílek, 1. C

David Dolíška, 1. C
Šarlota Páclová, 1. C



Závěrem:
Den mazlíčků
se blíží… 
Uhodneš hádanky? 
Své odpovědi i s obrázkem nám
pošli jako vždy na naše e-mailové
adresy:
lindakova@zsrychvald.cz
trckova@zsrychvald.cz

1. Heboučké je,jako z vaty, kožíšek je 
mourovatý. 

2. Jménem je příbuzné s hříbky, ale je jinačí, 
pustí se do otýpky, po ovsu skotačí. 

3.  Malý, velký, bílý, černý, svému pánu 
vždycky věrný. 
Ocáskem vrtí z radosti, pochutnává si na 
kosti. 

4. Umí stříhat ušima a má tvrdou palici, 
jeho jméno slušívá nejzadnější lavici:)


