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Milí čtenáři, 

Rok se s rokem sešel a Vám se do rukou dostal výtisk časopisu Pětikvítek. A není 

to ledajaký výtisk. S novým školním rokem a novou redakční skupinou bude i 

časopis v nové podobě. A co je nového? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžete se těšit na rozdělení článků do oddílů nebo nový formát časopisu. 

Nejbáječnější novinkou ale je, že si Pětikvítek můžeš pořídit domů. 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 poukázky do školního bufetu. 

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 novým učitelem Petrem Vidličkou 

Dobrý den, jak se máte? 

Ahoj, mám se velice dobře, děkuji za optání.  

Odkud na naši školu dojí ždíte? 

Bydlím ve Štramberku. Ale nemyslete si, že je to 

kdo-ví-jaká dálka. Vždy, když na škole někomu 

řeknu, kde bydlím, tak se velice zhrozí, že je to 

daleko. Cesta však trvá hodinu na kole přes Javorník 

nebo 25 minut autem. 

Proč jste na naši školu přišel? 

Během posledních dvou let studia jsem učil na ZŠ ve 

Vyškově na Moravě. Protože mám ale rád zdejší 

prostředí, chtěl jsem se vrátit tam, kde jsem vyrůstal. Na zdejší škole zrovna hledali učitele 

českého jazyka, tak jsem se přihlásil. 

Jakou jste vystudoval školu? 

Prošel jsem ZŠ v Kopřivnici, gymnáziem v Příboře a v Brně jsem dokončil studium učitelství 

českého jazyka a literatury a dějepisu na Pedagogické fakultě. 

Myslíte, že je naše škola v porovnání s jinými velká? 

Prostorná je bezpochyby, nikdo se tu nemusí mačkat.  

Jak se vám na naší škole líbí? 
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Moc. Žáci jsou hodní, kolegové přátelští, prostředí – radost pohledět.  

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 

To, které mi někdo s láskou připraví. Jinak jím ale vše, 

přednost dám vždy masu.  

Proč jste chtěl pokračovat ve vydávání 

školního časopisu? 

Podílel jsem se na vydávání školního časopisu na 

gymnáziu, navíc má Pětikvítek na zdejší škole tradici, kterou jsem nechtěl porušit. 

Jaké předměty učíte? 

Učím český jazyk a literaturu v šestých a sedmých třídách a ve 4. B mám vlastivědu. 

Ve které třídě se vám učí nejlépe? 

Každá má něco do sebe, to nelze jednoznačně říct. Obecně se lépe vyučuje ve třídě, která má 

málo žáků. 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Doma máme fenku kernteriéra. Astře bude na Valentýna 12 let, takže už je to starý pejsek. 

Co děláte ve volném čase? 

Rád sportuju. Aktivně plavání, kolo, běh, volejbal a nedávno jsem začal hrát i florbal. 

Nebráním se ale žádnému sportu. Dále čtu a chodím na hory. Ideální je spojit sport 

s turistikou. Tedy vyběhnout si nějaký beskydský vrchol. 

  Amálie Petersen, 5. B 
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K zamyšlení 
Zde se můžete těšit na různé podněty k zamyšlení. 

 

CAMPING V PŘÍRODĚ JE SUPER, ALE 

JEZDÍ TAM MÁLO LIDÍ. PROČ? 

Všichni lidé mají rádi relax. Kažzdý si ho 

představuje jinak. Někdo relaxuje u televize, 

někdo u práce na zahradě, někdo chodí do 

přírody. Viděli jste někdy celé rodiny jet do lesa? 

Určitě ne. Jestli chtějí děti a rodiče ne, děti s tím 

nic nezmůžou, ale když je to naopak, je jasné, že 

rodiče vyhrají.  

Amálie Petersen, 5. B 

 

SUPERÚPLNĚK 

14. listopadu jsme mohli v noci na obloze zahlédnout superúplněk, tedy největší úplněk za 

posledních 68 let.  

Včera v noci úplněk  
svítil jako prase  
celá naše rodina 
stála na terase. 
 
Všichni jsme jen zírali. 
jak se krásně blejská, 
kéž by takhle zářila  
naše země česká. 
 
  Lucie Burdová, 6.A 

 
Zpracovala Barbora Malenovská, 4. B 
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Smích? Přijde! 
 

Oddíl plný radosti a vtipů.  

 

Pepíček jde s maminkou do obchodu a vidí na zemi ležet stovku a ptá se maminky:  

„Mami, můžu si vzít tu stovku?“    

Maminka odpoví: „Ne, Pepíčku, věci ze země se nesbírají.  

Maminka jde s Pepíčkem z obchodu, upadne a říká: 

„Pepíčku pomož mi.“  

Pepíček na to: „Mami, ale ty jsi říkala, že věci ze země se 

nesbírají.“ 

 

Vtip připravila: Radka Slováková, 4. B 

Pepíček se ptá maminky: „Maminko, můžu se dívat na televizi?“ 

Maminka: „Ano, Pepičku, ale nezapínej ji.“ 

Pepíček je v parku a jezdí na kole.  

Volá na maminku: „Já jezdím bez 

ruuukkoouuu.“ 

Po chvilce volá znovu: „Mami, já jezdím 

bez žžžuuubbbůůů.“ 

Maminka Pepíčkovi: 

„Zase si na tebe stěžovala učitelka." 

Pepíček: 

„Co proti mně pořád má! Vždyť už jsem ve škole týden nebyl!!!“ 

Vtipy připravila: Adéla Stierandová, 5. B 
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Nadějné střevo – dřevo? 
Zde jsme si pro vás připravili prostor 

pro básnickou tvorbu žáků naší školy. 

 

Štěně a koťátko 

Misku hledá štěňátko, 

ukrylo ji koťátko, 

tyhle žerty často robí, 

rádo totiž pejska zlobí.  

Štěně zlostně zavrčí, 

za boudou se přikrčí, 

potom ale zavětřilo, 

brzy misku objevilo. 

Prázdnou nese mističku, 

než však došlo k pelíšku, 

nepřišlo vám štěně zkrátka, 

posvačilo u koťátka.  

Bára Biedrawová, 5. B 

 

Listopad 

V listopadu padá listí, 

A vítr nám pěkně sviští, 

V listopadu bývá zima, 

Listí máme po kolena. 

 

Zase jednou po roce 

Za měsíc jsou Vánoce. 

 

Bára Biedrawová, 5. B 

 

Podzim 

Podzim je roční období, 

Kde se stromy zbarvují. 

Na podzim se srdce lámou, 

Umírám pod zlatou slámou. 

 

Kaštany padají, 

A slzy stále stékají. 

Venku prší, 

A moje deprese vrší. 

 

Vítr fouká, 

Můj milý na mě z okna kouká. 

Teplý čaj mě v rukou pálí, 

snad vzpomínky na něj spálí. 

 

Adéla Stierandová, 5. B 
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Podzim 

Co  

To je 

Podzim? 

Duhové listí 

Vodopády snů 

A ztracená naděje 

Nekonečné doufání 

A uhasínající lásky 

Jantarové slunce 

A voňavý vítr 

Vše a nic 

To je 

                P 

              O 

                D 

                Z 

I 

M 

 

 

Každý si těď pouští draka, 

Slepice nám venku kdáká. 

Je tu podzim vítr fouká, 

Máma na mě hezky kouká. 

 

Připravila Karolína Pečenková, 5. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta do ráje 

Růže jsou rudé, 

zítra můj pohřeb bude. 

Všichni křičí: „Ajajaj,“ 

a já zatím hledám ráj. 

 

Zatím našel jsem jen Štěpu, 

řekl mi vtip o tom, jak zradil tetu. 

Štěpa ví, kde je ráj 

a já zatím našel jen kozí háj. 

 

Koza se na mě dívala  

a operu mi zpívala. 
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Její hlava se do větru hýbala 

a při tom nudně zírala. 

 

Dany skládá písničky  

pro mne a pro babičky. 

Písničky hrály cestou rájem 

a skončily prvním májem. 

 

Jirka, Štěpa a Dany se procházeli po poli 

A jeli k Honzovi na krásném koni 

Sedli si ke stolu  

a zapálili stodolu 

 

Vstup do ráje zaházeli, 

do pekla je vykázali. 

Kluci jsou to mazaní 

a někdy jsou střelení. 

 

V pekle čínskou polévku jedli  

a přitom všechny díly Simpsonů zhlédli. 

Jsou z nich hlavní čerti, 

mají dobré žerty. 

 

Kluci se s vámi loučí. 

A do pekla se poroučí. 

 

Od tří bratrů, 7. A 

 

Pokud máš v šuplíku básničky nebo 

chceš nějaké vytvořit a nechat 

otisknout v příštím díle časopisu, 

neváhej kontaktovat vedoucího 

redakce učitele Vidličku.
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Co se u nás děje? 
 

Zajímavosti ze školního prostředí. 

 

Brusle třídy 5. A 
Každé úterý za hezkého počasí chod í 

5.A na bruslení,v případě deště, nebo přílišné 

zimy se brusle přesouvají na pátek. Bruslit se 

začíná v 8:00 a končí se v 9:50. První čtyři 

lekce jsme bruslili pouze za školou, ale 

poslední dvě jsme chodili na cyklostezku. 

Bruslení na cyklostezce probíhalo tak, že 

jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna jela ke 

golfovému hřišti a druhá zůstávala pouze v 

parku, kde se cvičila a zdokonalovala. 

Poslední lekci jsme už vyjížděli všichni 

společně s cílem dojet do Valašského Meziříčí. Zdatnější skupina brzy ujela té, která si na 

bruslích ještě nebyla jistá, a tak se zase rozdělili. Méně zdatnější skupina tedy pokračovala 

vlastním tempem, než ale dojeli, uviděli rychlejší skupinu, jak se k nim vrací a dozvěděli se 

zprávu o tom, že se paní učitelce stalo něco s rukou. Když dojeli, zjistili, že má ruku 

zlomenou v zápěstí a že musí okamžitě k doktorovi. Brusle tedy skončily o půl hodiny dřív a 

do školy je odváděla jedna z instruktorek. Paní učitelka skončila s rukou v sádře. 

 

 

 

Matylda Hrůzková,  

Magdaléna Dvořáková,  

Johanka Čechová,  

5. A 
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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… 

PUSTÉ VĚZENÍ 

Letím si letadlem z Londýna do New Yourku. Čtu si v klidu noviny. A najednou se ozve: 

„Letadlo se dostalo do silných turbulencí, sklopte všechny sklopné stolečky do svislé polohy. 

Bezpečností pokyny máte před sedadlem a záchranou vestu pod sedadlem.“  

Ihned jsem zpanikařil. Náhle se letadlo rozdělilo na dvě půlky. Já byl v té zadní. Vykoukl 

jsem z okýnka a spatřil jsem ostrov. Zadní půlka letadla spadla do vody. Ihned jsem vyplaval. 

Přeplaval jsem na ostrov. Šel jsem hledat úkryt na přečkání noci. Všude jenom klacky, 

kamení, stromy, písek, jeskyně. Jeskyně, to je ono. Vešel jsem do jeskyně. Vytáhl jsem mobil 

a zjistil jsem, že tam není wifi. Omdlel jsem. Jak jsem se vzbudil, byl večer byl jsem hladový 

a žíznivý. Chtěl jsem přespat v jeskyni, zem však byla studená a vlhká. Lehl jsem si tedy na 

trávu a spal jsem. Vzbudil jsem se asi v 5 hodin. V dálce jsem uviděl prázdný želví krunýř. 

Vzal jsem ho a obrátil jsem ho. Začalo pršet. Část krunýře jsem zahrabal do písku. Doufám, 

že do krunýře naprší. V dálce jsem uviděl starou loď. 

 

 

 

Matouš Zátopek, 4. A 
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Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro  
otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný  
soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a v ložit 
jej znovu.

STRAŠIDELNÝ DŮM 
Kdysi dávno byl jednou jeden chlapec a ten se rozhodl jít ven. Krátce potom mu 

zavolala maminka, že má jít ihned domů, prý že se jdou stěhovat. A tak tedy přišel domů. 

Maminka řekla, ať si rychle sbalí věci, že se zítra stěhují. 

A tak se tedy balil. Druhý den už měli sbaleno a chystali se stěhovat. A jeli autem do 

nového domu. Jak chlapec dům spatřil, tak se zděsil.  

Dům byl celý bílý a strašidelný. Přesně jako z hororových filmů. Hned vedle byl 

hřbitov a na druhé straně les. Maminka řekla, aby si chlapec vybalil věci, a tak poslechl a šel 

do svého pokoje. Najednou, když se venku stmívalo, do pokoje přišla maminka, že má jít na 

večeři.  

Seděl u stolu a uslyšel vytí jak od jeho psa, kterého měli ve starém domu. Po jídle 

maminka řekla, že už má jít spinkat a chlapec řekl: „Vždyť ale já nemám postel!“ „Tak tedy si 

vezmi spacák a karimatku, to sis vzal. Pánové se opozdili, ale zítra postel bude doma.“  

Tak tedy chlapec šel spát a zase uslyšel vytí, zděsil se a strachy se celý třásl, protože 

měl otevřené okno. Musel udělat to nejhorší, vstát a zavřít okno. To taky udělal. Jak přišel 

k oknu, tak stále slyšel vytí, opatrně se podíval na stranu hřbitova, tam ale nic nezahlédl, jen 

pomníky. Podíval se tedy na druhou stranu, kde je les a tam viděl postavu člověka. Nebyl to 

ale normální člověk.  

Chlap zmutovaný s vlkem. Byl to vlkodlak. Chlapec se bál, nevěděl, co má dělat. Měl 

několik možností. Zdálo se mu, že se vlkodlak čím dál tím víc blíží. Pak byl vlkodlak u domu, 

hned u dveří, chlapec rychle zakřičel: „MAMI!“  

 

 

Bára Seidlová, 

Bára Biedrawová,  

Adell Stierandová,  

5. B 
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Kdo si hraje, nezlobí! 
Oddíl o nejrůznějších hrách a zájmech našich 

redaktorů. 

INTERNETOVÁ HRA AGAR.IO 

Agar.io je to asi dvanáctá nejhranějši hra 

na světě. Můžete si tam zvolit jméno nebo se 

přihlásit přes facebook. Hra je rozdělená na 

levely od jedničky do stovky. Dále se dělí na 

módy FFA, Team, Experimentál a Party-create-

junior. V FFA se hraje s pravými hrači. V teamu 

jste rozdělení na týmy: červený, modrý a zelený. 

V Experimental jsou zelené viry a hnědé, které 

jsou větší než ty zelené.  

V Party CREATE  módu se týmuje. Jsou 

tam splity: pop split, fire split, trik split, canon split, line split, double split, micro split bait. 

Na stránce bots agar.io mužete cheatovat tak, že do vás létají malé kuličky a tim se hodně 

zvětšujete, tím pádem bude s vámi hodně lidí týmovat. Je hodně druhů agar.io: agar+, agar 

PRO nebo agar 3D. Ve hře můžeme použít skiny jako Obama, Cameron, TRUMP a mnoho 

dalších.  

 

 

 

 

Připravil Ondřej Hýža, 4.A 
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ZAJÍMAVOSTI ZE STARÉHO EGYPTU 

KRÁLOVNA KLEOPATRA 

Kleopatra VII. byla poslední královnou, 

která vládla EGYPTU. Narodila se roku 69 

př. n. l. v ALEXANDRII, tehdejším 

egyptském hlavním městě. Kdosi o ní napsal, že všichni měli zalíbení ve zvuku jejího hlasu, 

jenž zněl jako hudební nástroj. 

ÚČESY 

Účesy hráli v EGYPTĚ velkou roli. Vlasy se mohly nosit dlouhé, krátké nebo také úplně 

oholené hlavy. Děti měly na pravé straně holé hlavy kadeř vlasů spletenou do copu, což se 

považovalo za velikou parádu. 

O HUDBĚ 

Egyptˇané milovali hudbu. Muži i ženy hráli v orchestrech na bubínky, harfy a nástroje 

podobné dnešním hobojům a flétnám. Ženy a dívky tančily pro vlastní potěšení nebo pro 

radost přihlížejícím. 

Připravila Amálie Petersen, 5. B 

 

MINECRAFT 
Minecraft je světová hra je hlavně o craftění, přežívání a zabíjení. Ve hře se objevují monstra. 

Nejprve creaper, ten má tendenci vybouchnout, dále Zombík - zabijí vesničany, Skeleton má 

luk, Endrmen má tendenci se teleportovat. Endr Drak je pan Endrmanů k těžení uhlí, železa, 

zlata a diamantů.První den musíš si postavit nějaký malí dům a sehnat vlnu a dřevo k výrobě 

craftingtable a postele. V noci chodí mobové! 

 
 

 

 

Matyáš Jeřábek, 4. A 
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KING CHARLES ŠPANĚL 

(Čteme Kavalír King Kárl španěl ) 

Kavalíři jsou převážně veselí, přátelští, 

společenští, inteligentní, neútoční, 

nebojácní, nemívají sklon k nervozitě. 

Jsou čilí a přítulní, láskyplní, trpěliví k 

dětem a oddaní svému páníčkovi i 

sportovně nadaní. Kavalír, díky své 

povaze, je vhodný jak k dětem, tak k 

seniorům ačkoliv potřebuje dostatek 

pohybu. Kavalír se s vámi rád vydá na 

delší procházku, ale bude se klidně i celý 

den vyvalovat na gauči. Kavalíři se umí velice dobře přizpůsobit. Jsou to hlavně pejsci, které 

by jste měli chovat doma, jak v panelovém domě, tak v domečku. Kavalíři milují společnost, 

proto není vhodné, aby kavalír byl často sám nebo zavřený celý den v kotci. 

Srst kavalíra je nutné alespoň 1x týdně pročesávat, hlavně v oblasti uší a hrudníku, kde je srst 

delší. Srst se zásadně nestříhá ani netrimuje (jedině na výstavy se občas zastřihují konečky 

srsti na tlapkách). Kavalíři obvykle línají dvakrát do roka. Důležité je také časté čištění uší, 

aby nedošlo k zánětu zvukovodu. Pokud si sami neobrušují drápky, hlavně ze začátku, je 

potřeba jim je zastřihávat. 

 

 

Jestli sis přečetl/a celý článek o 

pejskovi,  můžeš vybarvit Kavalíra :-) 

 

 

připravila Karolína Pečenková, 5. B 
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Komiksy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravil: Kryštof Poruba, 4. A 
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Amálie Petersen, 5. B 


