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Milí čtenáři, 

Vítejte v novém roce 2017. Dostal se Vám se do rukou další výtisk časopisu 

Pětikvítek. Doufáme, že si nové číslo užijete minimálně stejně jako číslo předešlé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžete se těšit na rozdělení článků do oddílů. Časopis si také můžeš kdykoli 

zakoupit. Za symbolickou cenu 30 Kč domů dostaneš všechny ty skvělé články, 

ankety, křížovky, vtipy a mnoho dalšího. A nejen to, kdo si osobně zakoupí 

časopis, objeví kromě článků v každém čísle také soutěž o věcné výhry. Kdo 

má tedy zájem, neváhejte kontaktovat redakci na emailu vidlicka@zs5kvetna.cz 

nebo osobně učitele Vidličku v kabinetu českého jazyka v 1. patře 2. stupně. 

 

Redakce také postrádá hlavního redaktora z řad žáků vyšších ročníků. Pokud by 

měl někdo zájem, scházíme se každé úterý 13:40 – 14:40.  

 

Pokud by někdo měl opravdu povedené texty a chtěl je publikovat v našem 

časopise, dveře naší redakce jsou otevřeny. Vše je na domluvě s učitelem 

Vidličkou. 
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Na slovíčko, prosím… 
V tomto oddíle je vždy nějaký rozhovor s učiteli na 

této škole, kteří učí na prvním nebo druhém stupni. 

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU IVANOU VOKATOU, 

která učí na 1. stupni a je třídní učitelkou 4. B 

 

Co by jste na naší třídě chtěla 
změnit ? 

Na naší třídě bych chtěla změnit počet 
dětí . 

 

Jaký předmět učíte nejraději ?  

Nejraději učím výtvarku a pracovní 
činnosti. 

 

Proč jste si nechala udělat piercing?  

Piercing jsem si nechala udělat na střední škole protože se mi to líbilo. 

 

Odkud pocházíte?  

Pocházím z Rožnova pod Radhoštěm.  

 

Co děláte ve volném čase ? 

Volný čas trávím tím že chodím tancovat , pracuji na zahradě a nebo jezdím na 
výlety.  
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Prozraďte nám nějakou rošťárnu, kterou jste udělala na střední škole.  

Na střední škole jsme si dali na hlavu paruky a chodily jsme s němi. 

 

Máte nějaké zvíře ?  

Ano mám kočku Fídu a andulku 
Sniky. 

 

Máte nějaké tajné přání?  

Aby má rodina a přátelé byli zdraví. 

 

Jaký je váš oblíbený film ?  

Můj oblíbený film je Přežít. 

 

Radka Slováková, 4. B 
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K zamyšlení 
Zde se můžete těšit na různé podněty k zamyšlení. 

Vánoční strom (christmas tree) 

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč máme na Vánoce vánoční 

strom? A míváme ho v domovech odjakživa? Zde je odpověď!  

V Česku nemá vánoční stromek dlouhou 

tradici. Lidé doma mívají obvykle borovice, 

jedle, smrky nebo umělé stromky. Původně byl 

ozdoben jablky, ořechy a jinými potravinami. 

Do venkovských stavení pronikaly ozdobené 

vánoční stromečky velmi pomalu. Až do první 

světové války bývala v mnoha domácnostech 

pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev. Tradice zdobení 

stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých měst. Vánoční 

stromeček zdobíme na Štědrý večer, aby pod stromečkem byly dárky. 

Bára Seidlová, 5. B  

Proč je někdo blonďatý a někdo hnědovlasý?  

Protože když máte někoho z rodiny blonďatého, tak můžete mít 

blonďaté vlasy. A když máte v rodině někoho hnědovlasého, tak 

můžete mít hnědé vlasy. Já jsem blondýna, protože když byli moji 

rodiče mladí, tak byli oba dva blonďatí. 

Radka Slováková. 4. B 
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Smích? Přijde! 
Oddíl plný radosti a vtipů.  

Šéfové 

Malá holčička zvedla telefon a po chvilce poslouchání povídá: 
„A který šéf mého tatínka vy jste? Ten tlusťoch nebo ten blbec?“ 

Propadl z dějepisu 

Pračlovek si čte vysvědčení svého syna a říká: 
„To, že máš 3 z lovu chápu, jsi ještě malý. Ale, že si propadl z 
dějepisu, který má jen dvě stránky, to je hanba!“ 

Hurvínek 

Hurvínek si prdne ve třídě a učitelka jej pošle za dveře. Hurvínek si 
říká: 
„Teď jsem je převezl, uvnitř je smrad a já jdu na čersvtý vzduch!“ 

připravila Bára Biedrawová, 5. B 
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Nadějné střevo – dřevo? 
Zde jsme si pro vás připravili prostor pro nejen 

básnickou tvorbu žáků naší školy. 

Magická stvoření 
I když mnozí z nás na víly nebo jednorožce nevěří, tak se mi stalo 
něco, co dokazuje, že existují. Začalo to takhle. Šla jsem na procházku 
v lese za naší vilou. V tom mi utekl pes...měla jsem strach, bylo šero a 

já měla jen tenký svetřík a letní šaty. Najednou 
se nad lesem začal rozléhat křik: ,,Mámí!“ 
Myslela jsem, že umřu strachy. Upadla jsem a 
únavou usnula u stromu. KDYŽ jsem se 
probudila, svítalo a nad mnou stála malá víla s 
jednorožcem a volala: „Mámí, maminko!“ A v 
tom přiběhla velká víla jménem LILI. „Jé, 
začala jsem křičet. VÍLY mě ovšem uklidnily a 
dovedly do své vesnice. Nasnídala jsem se u 
nich a měla radost, že existují, jelikož jsem na 
víly věřila. Všichni mě považovali za blázna. 

Teď jsem ovšem byla ve vílí vesničce a jedla speciální vílí pokrm 
zvaný Lilifood. Potom mě doprovodili k mému domu a rozloučili 
jsme se. Do smrti na ně nezapomenu... 

Amálie Petersen, Bára Seidlová 5. B 

KUDU 
 

Byl jednou jeden kudu  
a neměl rád nudu. 

Kudu nudu nesnášel,  
ale jednou něco našel. 

 
 

V lese našel kašel, 
černo černý kašel. 

Kašel, ten neměl rád, 
ale trávu, tu tuze rád. 

 
Trávu našel na louce 

a k tomu i pulce. 

Lukáš Sladovník, Václav 
Gajdušek, 6. B
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Co se u nás děje? 
Zajímavosti ze školního prostředí. 

EKOTÝM V AKCI ANEB POSTAVME SI 
VENKOVNÍ UČEBNU 

 
EKOtým by v blízké budoucnosti 
škole rád postavil venkovní učebnu. 
Taková stavba ale stojí velké peníze, a 
tak se žáci z EKOtýmu rozhodli si na 
učebnu vydělat. První výdělek jim 
poskytla Benefiční kavárna. Ta byla 
otevřena v chodbě u šaten pro rodiče 
žáků, kteří přišli na třídní schůzky. 
Díky benefiční kavárně v lednu bylo 
získáno 3 432 Kč. Ekotým moc 
děkuje rodičům, spolužákům a 
učitelům! 

Jak by taková venkovní učebna mohla vypadat, se můžete podívat na 
úvodní stránku časopisu! 
 

Radka Slováková, Bára Malenovská, 4. B 
 

SPACÍ LYŽÁK 

OD  27. 2. DO 3. 3. se koná spací lyžák pro přihlášené žáky z 1. 
stupně. Pojedeme s panem učitelem Liborem Kopečkem a s paní 
učitelkou Olgou Tomkovou. Lyžovat se bude ve Velkých Karlovicích 
na Razuli a spát se bude v hotelu Galík.  

Radka Slováková, 4. B 

DĚJE SE TOHO U NÁS MNOHO DALŠÍHO, AKORÁT NÁM 
CHYBÍ REDAKTOŘI, KTEŘÍ BY O ŠKOLNÍCH AKCÍCH 

PSALI. MÁ NĚKDO ZÁJEM SE K NÁM PŘIDAT? 
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Příběhy na pokračování 
Máte rádi seriály? Vyhovuje vám to napětí, když 

musíte čekat nějakou dobu na další díl? Přinášíme 

vám příběh na pokračování… 

STRAŠIDELNÝ DŮM 

…pak byl vlkodlak u baráku hned u dveří, chlapec řekl nahlas: 
„MAMI!“ 

Chlapec šel hned dolů jak tam přišel, maminka byla pryč. Chlapec se 
rozbrečel a začal utíkat a šel nahoru. Byl tam jeden pokoj, který byl 
zamčený, ale vedle na komodě byl od těch dveří klíč. Odemkul dveře, 
kde byla almara a do ní se schoval. Upynulo několik dní, a tak se 
chlapec rozhodl, že půjde ven z almary. Šel dolů, kde viděl naposledy 
svou matku a rychle vyšel z domu. Vydal se tou samou cestou, kterou 
jeli, až dorazil do města, kde ho lidé viděli. Hned mu pomohli. 
Chlapec šel do sirotšince, kde se ho ujali dva hodní lidé, kteří ho 
vyslechli. Od té doby se lidé z města bojí jít na hřbitov a stejně tak i 
do lesa.  

 

Bára Seidlová, Bára Biedrawová, Adéla Stierandová, 5. B 
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PUSTÉ VĚZENÍ 

Minule jste přečetli: 

V dálce jsem spatřil starou rozbitou loď. Najednou se ozval podivný 
zvuk. Letadlo se dostalo do silných turbulencí. 

POKRAČOVÁNÍ ZDE: 

Šel jsem jí prohledat. Našel jsem v ní: marmeládu, plesnivý chleba, 
mobil (tlačítkový) a DVD Super Mario. Asi mi bude k ničemu. Byla 
tam zásuvka, tak jsem si nabil mobil. Za dvě hodiny už byl plně 
nabitý. V dálce jsem spatřil malou vesnici. Řekl jsem si, že mám štěstí 
a nejsem tu sám. Zdálky jsem odhadl, že je jich tam asi deset. Ale jak 
jsem se přiblížil, zjistil jsem, že jsou tak trochu kanibalové. Tak trochu 
hodně kanibalové. (kanibal znamená lidožrout) Neviděli mě. Tak jsem 
se odplížil. 

Vypadali takhle: 

 

Byli pěkně hnusní. Začalo se stmívat. Po patnácti minutách byla tma. 
Vyrobil jsem si sekerku z kamene, provazu a klacku. Vzal jsem klacek 
a provazem jsem k němu přivázal kámen (pokud se ptáte, kde jsem 
vzal provaz, byl na trávě u vesnice). Lehl jsem si pod strom a spal. Asi 
v půl dvanácté mě vzbudil silný désť. Vzal jsem svou kamennou 
sekeru a pokácel dva stromy (trvalo mi to 3 hodiny, přece jen s 
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takovou sekyrkou to jde trošku hůř). Rozsekal jsem je asi na půl 
metru. Z jednoho kolínka jsem si udělal oheň. Udělal jsem do stromu 
díry a zatloukl jsem do ní zbylé rozsekané klády. Tak jsem zajistil, 
aby na mě nepršelo. Lehl jsem si na zem a do 15 minut jsem usnul. 
Byl jsem unavený.  

„A zase ráno, to byl včera den.“ Vyšel jsem na kopec rozhlédnout se 
kolem a v dálce jsem viděl pevninu. Zdálo se mi, že se ke mně nějak 
přibližuje. Za pár minut jsem zjistil, že to není 
ostrov, ale je to loď. 

„To je moje šance!“ 

Začal jsem řvát a zběsile máchat rukama. 
Vypadalo to, že si mě všimli. A opravdu to tak 
bylo. 

Loď byla pořád blíž a blíž. Až byla asi 50 metrů 
ode mě, zjistil jsem, že to jsou piráti.  

Pokračování příště…  
 

Matouš Zátopek, 4. A 

 

Pepíček a farmář 

Farmář se ptá: 

„Pepíčku modlíte se před jídlem???“  

„No, jenom, když máme jíst houby, 
které našel tatínek.“   
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Kdo si hraje, nezlobí! 
Oddíl o nejrůznějších hrách a zájmech našich 

redaktorů. 

Rady pro zčínající youtubery 

Na youtube natáčí mnoho lidí, ale jen někteří uspějí. Teď si ukážeme, 
jak se stát úspěšným youtuberem. 

1. Natáčejte, co je právě 
trendy 

2. Zkuste se inspirovat. 
Nesnažte se ale kopírovat, 
někteří lidé by to 
zkopírované video mohli 
znát, a tak by mohli zrušit 
odběr kvůli tomu, že kopírujete 

3. Neprďte ani negrgejte ve videu, je to nechutné (a lidé si o vás 
budou myslet, že jste prase) 

4. Hrajte minecraft (minecraft baví skoro každého) ( tím je větší šance, 
že vaše video někdo zhlédne) 

5. Nemrmlejte ve videu, lidi vám nebudou rozumět 

6. Pokud natáčíte vlogy, nebo let´s play s webkamerou, oblečte se 
nebo se učesejte, lidé přece nechtějí vidět neupraveného člověka 

7. Poproste rodinu a kamarády, aby vaše video sdíleli, pokud se video 
lidem bude líbit, tak ho budou sdílet dál a ti zase dál a ti zase dál, a tak 
to bude pokračovat 

8. Reagujte na komentáře vašich diváků 
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9. Pokud vám někdo napíše sprostý či negativní komentář, ignorujte 
ho. 

10. Buďte vytrvalí, hodně lidí má na svém kanále jen dvě videa, 
protože to vzdali a neměli do týdne pět set tisíc odběratelů. Může to 
trvat měsíce, klidně i roky. Ale čekání se vyplatí. 

Matouš Zátopek, 4. A 

                        Kytara 

Kytara je strunný nástroj s hmatníkem. Tón vzniká 
rozechvěním struny.  

Klasická kytara má 6 strun. Dále existuje také kytara 
dvanáctistrunná. Na kytaru můžeme hrát prsty nebo 
plastovým kolečkem, kterému se říká trsátko. 

Když hraješ s trsátkem, tak kytara hraje víc nahlas, ale když hraješ 
prstem, tak hraje potichu. 

Bára Malenovská, 4. B 
 

                  Zpěvačka Katy Perry 

Kathering Elizabet Hudson známá pod uměleckým 
jménem Katy Perry je oblíbená americká zpěvačka, 
textařka a hudebnice. Narodila se v Kalifornii 
pastorskému páru. Neexistuje snad člověk, který by ji 
neznal. Nazpívala už přes 75 písniček. Katy Perry má 
přes 200 000 fanoušků na facebooku. 

 

 
 
 

Amálie Petersen, 5. B 
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GRAND THEFT AUTO 

GTA online hraje miliony hráčů po celém světě. Hráč je postaven do 
role gangstera ve velkém městě, který v průběhu hry postupně stoupá 
v hierarchii organizovaného 
gangu. Při plění jednotlivich úkolů 
se hráč dopouští trestných činů. 
Mimo hlavní mise také může hasit 
požár,zachraňovat lidi, zatýkat 
ganstery, řidit taxi, účastnit se 
pouličních závodů či se dokonce 
učit létat s vrtulníkem a letadlem. 

Matyáš Kudrna, 4. A 

 

GEOMETRY DASH 

Geometry Dash je hra, kde můžete přeskakovat různé překážky a máte 
kostku a tím to přeskakujete. Je to hra na levely, za každý level, když 
ho dokončíte, dostanete novou kostku. Dostáváte hvězdičky, sbírate 
coiny a za coiny dostáváte taky kostku a můžete si koupit plnou verzi 
za peníze. Potom je hra rozdělená na obtížnosti: easy, normal, heard, 
hearder, insane, demon. Dále je hra rozdělená na levly: stereo madnes, 
back on track, polargeist, dry out, base after base, can´t let go, jumper, 
time machine, cycles, 
xstep, clutterfunk, theory 
of evering, electroman 
adventus, clubstep, 
elektro dinaminamix, 
hexagon force, blast 
profesing, theory of 
evering, geometry dash 
dominator a deatlocked. 

 

Ondřej Hýža, 4. A 
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iSketch je logická hra na přemýšlení. Představte si, že malujete nějaký 
obrázek, který vám někdo zadá, abyste ho nakreslili. Takhle funguje 
tato hra. Hra je online, takže můžete chatovat mezi kamarády nebo 
jinými lidmi. Hra se ovládá myší. Tato online hra je na body, které 
můžete vyhrát uhodnutím slova do 10 kol.  

Kryštof Poruba, 4. A 

 

ŘÍMANÉ - KDO TO VLASTNĚ BYLI... 
 
Římská republika svedla mnohé bitvy jednak pro svou ochranu a 
jednak pro posílení své moci. Za čtyři století 
se stala obrovským impériem, jež se 
rozkládalo na pobřeží středozemního moře. 
Císařství bylo soustředěno do rukou jediného 
člověka - císaře. Ten byl také velitelem armád, 
nejvyšším veleknězem i hlavou státu. Během 
4.století se římští císaři stali křesňany. K  
dobývání nových krajů a obraně obrovského 
území potřebovala římská říše mocnou 
armádu. 

 

 

 

 

Amálie Petersen, 5. A 
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ŠACHY  

 
Šach je desková hra pro dva hráče, v dnešní soutěžní podobě zároveň  
považovaná i za odvětví sportu. Vznikla v 15. století 

v jižní Evropě úpravou perské hry. 
Šachy se hrají na šachovnici, čtvercové 
desce rozdělené na 8×8 polí střídavě 
černých a bílých. Každý hráč má na 
počátku hry celkem šestnáct kamenů 
šesti druhů: krále, dámu, po dvou věžích, 
střelcích a jezdcích a osm pěšců. Hráči, 

označovaní jako „bílý“ a „černý“ podle barvy kamenů, kterými hrají, 
střídavě provádějí tahy, tedy přesuny kamenů po šachovnici. Cílem 
hry je mat, takové napadení soupeřova krále, které nelze odvrátit. 
Na naší škole se každoročně koná turnaj v šachu na 2. stupni. 

připravil Matyáš Jeřábek, 4. A 

Petr Čech 
 
Petr Čech se narodil v Plzni. Fotbal začal hrát v sedmi letech v 
mládežnických klubech v Plzni. Tam skončil v sedmnácti letech a 
přestoupil do fotbalového klubu FK Chmel Blšany, kde byl dva roky. 
Pak přestoupil do Prahy na jeden rok. Z Česka odešel hrát do Francie 
a pak do Anglie, kde hraje dodnes za Arsenal. Dlouhou dobu ale 
působil v Chelsea. Získal mnoho ocenění - Zlatý míč, Fotbalista roku, 
Nejlepší český brankář. 

 

Kryštof Poruba, 4. A 
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Komiksy a jiné zajímavosti   
 

Malý kvíz 

1. Jak se vyrábí popkorn?  

a) kukuřice 

b) semínka 

c) ponožky 

 

2. Nejslavenější tradice u nás? 

a) Valentýn 

b) Vánoce 

c) Halloween 

 

3. Kdo nosí v česku 
dárky?  

a) Santa Clause 

b) Ježíšek 

c) zloděj 
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4. Víš jaká je největší planeta 
Sluneční soustavy? 

a) Saturn 

b) Pluto 

c) Jupiter 

 

5. Víš kdy jse narodil Justin 
Bieber? 

a) 1.3.1994 

b) 11.9.2099 

c) 1.6.1996 

 

6. Víš kdo je to Jeremy 
Clarkson? 

a) hlasatel 

b) fotbalista 

c) zpěvák 

 

7. Víš kdo je to Julia Carey? 

a) herečka 

b) televizní producentka 

c) reportérka 

 

8. Víš kdo je to Emma 
Watson? 

a) Herečka známá z Harryho 
Pottera. 

b) Zpěvačka známá písničkou 
green. 

c) Není to žádná známá 
osobnost. 

 

9. Víš co je to Caniball 
(kanibal)? 

a) Jí zkažené maso. 

b) Jí normálně, akorát rychle. 

c) Jí maso svého druhu. 

 

10. Víš kolik má zpěvačka 
Madonna roků ? 

a) 70 

b) 43 

c) 58 

 
 

Bára Biedrawová, Bára Seidlová, 5. B 
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