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Školní časopis 1. stupně 

zš   5. KVĚTNA 
ROŽNOV pod  
RADHOŠTĚM   PĚTIKVÍTEK 
 



 

Ano, ano, prázdniny jsou za dveřmi….Ale než se rozběhnete k vodě, hrám a 

bezstarostným radovánkám, máme pro Vás ještě jedno číslo Pětikvítku. Snad vám 

zpříjemní čekání na vytoužené prázdniny a každý si v něm najde to své…. 

Příjemné počteníčko Vám přeje Váš redakční tým! ☺☺☺☺ 

Projektové vyučování 

Na začátku června proběhl na naší škole projekt s názvem Kraje České republiky, do kterého se zapojily 

všechny třídy od 3. do 9. ročníku. Každá třída si vylosovala jeden kraj, který měla představit formou 

prezentace. Jak víme, fantazie a nápady jsou bez hranic a výsledné práce našich žáků ukazují, že děti mají 

v tomto směru studnu opravdu bezednou. A že tato práce je opravdu smysluplná, dokazuje famózní zjištění 

dětí: „ŠKOLA NÁS BAVÍ!!!“ A vidět, že děti škola opravdu baví, je pro nás učitele ta nekrásnější odměna.  

Marcela  Maleňáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HURÁ PRÁZDNINY!!!  

 

CO SE DĚJE VE ŠKOLE… 



Kreslíme s Arabellou 

V minulém čísle jsme vyhlásili novou soutěž „Kreslíme s Arabellou“. Tématem této výtvarné soutěže byly „JARNÍ 

KVĚTINY“. Všechny zúčastněné děti se velmi snažily a vybrat ten nejkrásnější obrázek nebylo vůbec  snadné. Dali 

jsme hlavy dohromady a nakonec  jsme vítěze přece jen vybrali.  

A vítězem se stává….IRENA SKALÍKOVÁ ze 4. B!  

GRATULUJEME!!! 

A zde je vítězný obrázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okolní obrázky nakreslila Adélka Kolaříková ze 4.B 

 

????????????Otázkový kvízzzz…….z minulého čísla??????????????? 

A vítězem se stává….. 

Kategorie 1. třída:  Sofinka Stillerová , Adélka Dufková a David Nohavica z 1.A 

Kategorie 2. a 3. třída: Terezka Valová a Lenka Jemelková ze 3.B 

Kategorie 4 a 5. třída: Lenka Slezáková a Vendula Stillerová z 5.A 

GRATULUJEME!!!!!!!! 

Na všechny výherce čeká sladká odměna! Přijďte si pro ni do kabinetu paní učitelky Maleňákové. 

 

A VÍTĚZEM SE STÁVÁ… 



Tentokrát se dozvíte zajímavosti jak o domácích mazlíčcích, tak o zvířátkách, která u nás můžete spatřit jen 

v ZOO.  

Kočka domácí 

Kočka je přítelem člověka už více než čtyři tisíce let. Domácí 

kočka dovede být zároveň přítulná i nezávislá. Proto je pro 

mnoho lidí jedním z nejoblíbenějších zvířat. Úplně nejdéle žijící 

kočkou na světě byla Creme Puff z amerického Texasu, která se 

narodila roku 1967. Dožila se 38 let a tří dní.        

                                                                         Simona Žišková, 3.B   

 

Zebra   

Zebry žijí v Africe. Žijí podobně jako divocí koně ve stádech, kde je 

vede vyvolený samec. Zebra je vlastně kůň, který má pruhy, krátkou 

hřívu a jiný ocas, než kůň, kterého známe. Také životní podmínky 

zebry se od koně, kterého chováme u nás, velmi liší.  

 

                                                                          Natálka Bělunková, 4.B 

Chřestýš kostkovaný 

Chřestýš je nejdelší a nejjedovatější severoamerický druh hada. Měří asi 

240 cm a loví malé hlodavce a ptáky. Samice rodí koncem léta asi 10 živých 

mláďat.  

                                                                                                                                                            

Natálka Bělunková, 4.B 

Fríský kůň  

Fríský kůň patří mezi nejstarší evropská plemena koně. Je to původní 

severoevropské plemeno. Pochvalné zprávy nám o něm zanechali již staří 

Římané. 

Popis :  

Moderní fríský kůň je vždy vraník a v kohoutku měří mezi 155 a 165 cm. 

Dospívají až mezi 4 a 5 rokem. Hlava je dlouhá s jemnými rysy, 

 

MÁME RÁDI ZVÍ ŘATA… 



inteligentním výrazem. Tento koník má veselou, ochotnou a milou povahu. Má krátké uši a elegantní krk, 

který zdobí hustá hříva. Frísové jsou silní. Pro svůj elegantní krk a hřbet je fríský kůň ideální k ježdění s 

kočárem. Ocas je velmi bohatý. Nohy jsou krátké a silné.    

                                                                                                                        Marie Křížková a Terka Zátopová, 4.A 

Hafling 

Hafling je koník, který je i pony i koník. Váže se k němu takové přísloví: “Každý 
kůň je na něco a hafling je na všechno“. To znamená, že je na různé sporty, třeba 
skoky, drezura, western a tak dále. Má světle hnědou nebo karamelovou barvu a 
bílou hřívu. Je u něho zajímavé i to, že má trpělivost pro cvičení.  
Kdyby jste je chtěli navštívit, tak si o letních prázdninách zajeďte do Rajnochovic, 
tam je jich mnoho. Když jsem se zmínila Rajnochovice, tak tam o prázdninách 
můžeš jet také na tábor. Loučím se s Vámi a užijte si pobyt u koní! 

 

                                                Natálka Bělunková, 4.B   
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucka Kalužová, 3.B 

 

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ… 



Kvíz pro chytré hlavy… 

Tajenku tvoří písmenka u správných odpovědí.

  1. Kolik má Česká republika krajů? 

      12-H          13-L          14-P 

2. Která barva je na vlajce ČR nahoře? 

       Bílá-R          Červená-A 

 3. Vypočítej: (81:9)+(3x4)+(6:3)-5  

       16-É          13-Ů          18-Á 

4. Kdo byla Božena Němcová? 

       Císařovna-K          Spisovatelka-Z          Nikdo 

takový nežil-S 

5. Jak se anglicky řekne „Já mám velké oči.“              

I have got a big eyes          I am a big eyes.-N 

 6.  Jak se jmenovala kamarádka Harryho 

Pottera? 

   Hermiana-Á          Harmione-H          Hermiona-N 

  7.  Kolik bylo světových válek? 

      1-J          2-I          3-Ž 

 8.  Jaké je hlavní město Rakouska? 

Vídeň-N          Berlín-E          Varšava-M          

Bratislava-A 

 9. Co je Slunce? 

     Planeta-I          Hvězda-Y 

Tajenka: Těšíš se na _________________________                                Kristýna Lhoťanová, 5.B       

 

Hádej, hádej hadači…                                                                        Najdeš 5 rozdílů?  

 

Kdo má vpředu dvě oči a vzadu ještě  

spoustu dalších?        

 

Můžeš mě použít, jen pokud jsem plná. Přesto 

Jsem plná děr. Kdo jsem? 

 

Černá hlavička, bílá nožička. Hlavička když zčervená, 

Konec nožky znamená. Co je to? 

 

                  

(Správné odpovědi: páv, mycí houba, zápalka) 

        Hádanky pro vás vybral Dominik Krůpa ze 3.B                                                                     Ondra Adamec, 3.B 



Doplňte slova do vět aneb „Pálí vám to?“ 

 

1. Křemílek a Vochomurka bydí v ________ 

_________________________________. 

 

2. Shrek se koupe v____________________.        

 

3. Lalala lalala kočička se________________. 

 

4. Karel Got je_______________. 

 

5.  Včela bydlí v _____________.     

 

6. Pampeliška je__________________. 

 

7. Z umyvadla teče________________. 

 

8. Pes je_____________. 

 

9. Duha je_______________________. 

 

10. Třetí písmeno v abecedě je_______. 

Lucie Kalužová, Simona Žišková, 3.B 

 

Otázkový kvízzzz….. 

1třída: Jak se jmenuje fousatý loupežník? 

      a) Krokero              b) Rumcaj                c) Krakonoš 

2-3 třída: Kolik je 25+50 

a) 85                   b) 70                          c) 75 

4-5 třída:  Napište 3 řeky v ČR. 

Správné odpovědi vhoďte do schránky Pětikvítku. Vylosovaní výherci budou odměněni. MŇAM☺☺☺☺ 

Barbora Dvořáková, Vendula Jurečková, 4. B 

 

Přijde paní učitelka do třídy a říká: "Děti, kdo si myslí že je hloupý, ať se postaví." Postaví se Pepíček a paní učitelka se 
ho ptá: "Pepíčku, ty si myslíš, že jsi hloupý?" "Ne, ale mě vás bylo líto nechat vás stát samotnou!" 

Žaluje sestřička na Pepíčka: "Představ si, mami, Pepíček včera přišel do školy špinavý a paní učitelka ho za trest 
poslala domů." "A pomohlo to?" "Pomohlo, dnes přišla špinavá celá třída." 

Paní učitelka se při hodině přírodopisu ptá Pepíčka: "Čím se živí vlci?" Pepíček odpovídá: "Červenými Karkulkami.“ 

Paní učitelka první den po prázdninách: "Pepíčku, jestlipak sis přes prázdniny opakoval počty?" "Ano, paní učitelko." 
"No, tak počítej!" "Sedum, vosum, devět, deset, spodek, svršek, král a eso." 

Vtipy pro vás vybrala Kristýna Lhoťanová z 5.B 

 

SMĚJEME SE… 



Pětikvítek v akci  

Malí novináři vyrazili do ulic dělat ankety a rozhovory s obyvateli 

Rožnova. Vyzkoušeli si v praxi, jak může být práce novináře náročná, ale 

i zábavná a poučná. Přichystali si pro dotazované celou řadu témat od 

znalostí pohádek až po historii naší země. A aby to dospěláci neměli 

příliš jednoduché, číhal na ně v otázkách nejeden chytáček. Víte 

například, kde leží ostrov Apendix? Pokud ne, čtěte dál. Práci v terénu si 

malí žurnalisté užili i díky krásnému počasí a načerpali spoustu nových a 

zajímavých zkušeností.                                                   Marcela Maleňáková 

Anketa - Rožnov a okolí  

V této anketě jsme se ptali kolemjdoucích na tyto otázky: 

1. Jáká je nejvyšší hora Beskyd?  Devět dotazovaných správně odpovědělo, že Lysá Hora, tři správnou odpověď 
neznali.  

2. Víte, jak vznikl název Pustevny?  Tento název vznikl podle poustevníků, kteří zde pobývali. Poslední z nich 
zemřel roku 1874. Pověst praví, že prvním poustevníkem byl syn frenštátského tkalce, který se zde modlil za 
otcovu duši, která nenalezla po smrti klid a musela strašit v jejich starém domě. Díky synovým modlitbám 
našel duch zemřelého otce klid a ve stavení se už neobjevil…                             

Správnou odpověď znalo pět lidí, devět odpověď neznalo vůbec. 

3. Na Pustevnách jsou krásné stavby Maměnka a Libušín. Víte, kdo byl jejich architektem? Byl to Dušan 
Jurkovič.  Na tuto otázku odpovídalo jedenáct lidí, pět z nich odpovědělo správně, šest odpověď neznalo.  

4. Jak se přezdívá Rožnovu? Protože původní rožnovské náměstí a mnoho domů bylo postaveno ze dřeva, 
dodnes se Rožnovu říká dřevěné městečko. 

Správnou odpověď znali z 10 dotazovaných pouze dva. 

5. Poslední otázka byla tak trochu záludná☺. Víte, kde leží ostrov Apendix? 

Apendix není ostrov, ale latinský název pro slepé střevo. Napálit se nenechalo pět z jedenácti dotazovaných.  

 

 

  

 

 

 

 

Stella Marková, Bára Dvořáková a Vendnda Jurečková, 4.B 

 

SLOVO MÁTE VY… 



Správné odpovědi

Špatné odpovědi
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Kdo to ví, odpoví –i v další anketě si kolemjdoucí procvičili mozkové závity☺☺☺☺  

Byla Česká republika založena roku 1918 nebo 1993? 
Správně odpověděli 2 lidé (1993) a špatně 1 člověk. 
 
Získali čeští hokejisté letos zlatou, stříbrnou nebo bronzovou 
medaili?  
Správně odpověděli 3 lidé (bronzovou) a špatně nikdo. 
 
Kdy vypukla 1. Světová válka? 
Správně odpověděli 2 lidé (1914) a špatně 1.  
 
Kolik je 5:0? 
Správně neodpověděl nikdo (nulou dělit nelze) a špatně 3 lidé. 
                                                                                                                            Kristýna Lhoťanová 5.B a Natálie Bělunková, 4.B 
 

Šest pohádkových otázek a ještě jedna navíc…. 

1. V čem lítá Bob a Bobek? 

2. Kolik má Beruška teče v pohádce Ferda a mravenec?  

3. Kdo napsal knížku Pejsek a kočička? 

4. Na čem rostou makarony? 

5. Kdo nakreslil Rumcajse?  

6. Co roste Pinokiovi když lže?  

7. Jak se jmenuje fena ze Čtyřlístku?  

Modrá barva na obrázku zobrazuje správné odpovědi a červená špatné odpovědi. A jak je vidět modrá vyhrává, 

takže dospělí se v pohádkách docela vyznají. To je dobře, protože pořád je nám dětem můžou číst před spaním☺ 

A zjistili jsme, že dospělí jsou i bystří, protože na naši 4. otázku jsme nikoho nenechytali � 

Lucka Kalužová, Lenka Jemelková, Simona Žišková, 3.B 

Všehochuť 

1. Fandili jste českému hokeji? 

2. Díváte se na superstar?  

3. Fandíte někomu v Superstar?  

4. Máte rádi rybu?  

5. Chodíte často do kina? 

6. Chodíte často nakupovat do Lidlu?  

 
 

 

 

 

 

                                                                              T. Strnadel, D. Krůpa, D. Stejskal, R. Čechmánek, O. Adamec, 3.B 



Bílá – (nadhled a smíření)  

Bílá barva navozuje čistotu a krásu. Působí na nás mírumilovně, hojí naše rány a bolesti. Pomáhá nám pročistit naše 
myšlenky, podporuje klidné úvahy a pomáhá obnovit širší, zdravější perspektivu. Tato barva nás učí nadhledu – učí 
nás přijímání věcí, které nemůžeme změnit.   

Fialová – (vnímavost, porozumění, podpora intuice)  

Fialová se také nazývá „barvou králů“ pro mentální podporu vnímavosti, porozumění a pochopení všech souvislostí 
kolem nás. Je to barva, která podporuje intuici, snění a fantazírování. Spojuje nás s námi samotnými a je velice 
důležitá pro naši výjimečnost a odlišnost. Fialová barva zklidňuje mozek, nervový systém a pomáhá nám rozptýlit 
různé deprese, stresy, ale také nám vyrovnává metabolismus.   

Modrá – (pozitivní přístup, nezávislost)  

Studená a klidná síla modré barvy nás spojují s nekonečnými prostory nebes a oceánů a podporuje naši osobitou 
nezávislost. Tato barva nám pomáhá si udržovat optimální sebevědomí, klidný postoj díky pozitivnímu přístupu, ale 
také nám dodává oddanost a hodně důležitou víru. Tyrkysově modrá barva je uklidňující, posiluje imunitní i nervový 
systém, zmírňuje záněty a ekzémy. Tmavě modrá je univerzální všelék. Snižuje krevní tlak, podporuje zdravý růst 
buněk a tkání.  

 Zelená – (vyrovnanost a klid)  

Uklidňující moc zelené nám přináší klid a harmonii. Je to barva, která nám pomáhá přijímat a dávat lásku, 
naslouchání a nalezení vnitřního míru. Je to barva přírody, která nás přivádí do kontaktu s okolním světem.  Zelená 
barva  má velikou regenerační  energii, která reguluje srdeční tlak, léčí plíce – podporuje dýchání, ale také odstraňuje 
toxické látky z organismu. Je to barva, která nás nejvíce u volňuje, pomáhá nám ke klidu a harmonii.     

Žlutá – (energie v těle, inteligence)  

Tato charakteristicky sluneční barva velice pozitivně ovlivňuje naše zdraví, naši energii v těle. Na náš život působí 
dvojím způsobem – a to jak pozitivním vlivem na naši fyzickou pohodu, ale také intelektuálním vlivem na naše 
myšlení, komunikativnost, otevřenost, jasnost a vřelost. Žlutá barva nám dodává neuvěřitelnou  sebedůvěru při 
realizaci našich nápadů, odvahu, smysl pro humor i pro pravé hodnoty. Žlutá barva působí léčivě na podporu trávení 
a k detoxikaci jater, ledvin a celého močového systému. Prostřednictvím trávicího systému se zbavujeme všech 
toxinů z těla a proto má tato barva mimořádný vliv na zdraví a energii v těle každého z nás.     

  Oranžová – (radost a stimulace, sexuální apetit)  

Teplá záře v srdci plamene je dokonalá představa radostné oranžové barvy. Tato barva nás instinktivně stimuluje 
k životu, potěšení z jídla, hudby, tance a sexu a tím přiživuje hluboký pocit dobré pohody, štěstí a blahobytu. 
Oranžová barva má výjimečný vliv na náš metabolismus, ale také na revma, křeče či astma.    

Červená – (dynamika, vášeň, vytrvalost)  

Dynamická a oživující síla teplé barvy na nás působí od prvopočátku. Její energie nám proudí celým naším tělem 
s krví. Tato barva v nás generuje intenzivní emoce a vášně. Červená je velice vhodná pro zvýšení krevního tlaku, na 
podporu krevního oběhu, k uvolnění bolesti kloubů a svalů.    

 

 

 

SMYSL BAREV…aneb náš barevný svět 



Hnědá  - (logika, smysl pro realitu, stálost)  

Hnědá barva symbolizuje půdu, což znamená přízemnost, smysl pro realitu. Tato barva také podporuje naši stálost a 
logiku. Prostřednictvím této barvy podporujeme také kontrolní systém našich rozhodnutí. Našim nápadům a snům 
dodáváme realističnost. Je to barva,která velice příznivě působí proti stresu a depresím.       

Stella Marková, 4. B. 

 

Pohádkový vodník 

Byl jeden vodník,  

ten měl pohádek celý rybník. 

Místo dušiček, sbíral pohádky plné rybiček. 

Jedna mu utekla a vana přetekla. 

Vodník se polekal a rychle utíkal. 

                                                                                      Ondra Adamec, 3.B 

                                                     

Letní radovánky                                                                                                                  

Slunce svítí všude  

teplo ještě bude. 

Léto rádi máme   

stále dovádíme. 

Zítra jdeme na výlet, 

Danek slaví 10 let. 

Konec naší básničky 

zdravím všechny dětičky.  

    Obrázek: Lenka, Lucka, Terka ze 3.B                        T. Strnadel 3.B 

 

Nikolka Fiurášková, 3.B 

 

 

BÁSNÍME, PÍŠEME, TVOŘÍME … 

Prosba 

Včely, včelky, včeličky, 

opylujte kytičky. 

Ať je ten náš svět krásnější, 

ať roste více plodů……. 



 Děti píšou pohádky aneb svět dětskýma očima…. 

 

O kačence a perlách 

 

Bylo jedno moře a v něm bydlely rybičky. Jedna rybička se jmenoval Kačenka. „Všechny rybky už našly aspoň jednu 

perlu, ale já jsem nenašla ani jednu.“ Povzdechla si Kačenka. Moc se kvůli tomu trápila. Jednou našla Kačenka mušli. 

Pomalu mušli otevřela a v ní bylo tisíce a tisíce perel. Kačenka byla moc ráda, že mušli našla! 

 

 

 

                                                                                                                                                                      Verunka Sklenářová, 2.A 

Kuřátko Pip 

Bylo jedno kuřátko a jmenovalo se Pip. Pip nemělo maminku. Když se 

probudilo, šlo na procházku a uvidělo berušku. Jak bylo Pip rádo, že uvidělo 

berušku! Beruška byla taky moc ráda, že bude Pip jejím novým kamarádem. Pip 

vzalo berušku k sobě do domečku a pokud neumřeli, žijí tam spokojeně dodnes.  

                                                                                                       Lenička Opálková, 2.A  

 

O zlobivých písmenkách 

Jednou měly děti diktát a jak tak psali a psali, stalo se jim něco moc 

zvláštního. Stalo se to, že se všechna písmenka se rozsypala po celé třídě. Děti 

nevěděly, které písmenko, kam patří. Měly je v sešitech úplně rozházené. A 

tak to raději řekly paní učitelce. Ta se na neposedná písmenka moc zlobila.  

 

 

Lenička Opálková, 2.A 

 

Krátká pohádka o koníkovi 

Byl jeden kůň. Vadilo mu, že je sám. Uviděl jiného koně a byli navždy 

kamarádi. 

                                                                                              Vojta Vrečka, 2.A 

 



V této nové rubrice vám vždy představíme jednu počítačovou hru. Pokud vás zaujme, můžete si ji zkusit zahrát a 

třeba si ji oblíbíte. 

Star Stable 

Nenechte se zmást. Tato hra je pouze, ale pouze pro milovníky 

koní.  

Tato hra začíná tím, že si vybereš dívku a potom začínáš hrát. 

Prvně ale musíš pomoct ve stáji. Tím si i vyděláš pár peněz. 

Potom už můžeš jezdit. 

Tato hra mě moc baví a doufám, že si ji oblíbíte i vy.  

                                                                                                           Natálka Bělunková, 4.B 

  

  

Titeuf to vidí jinak 

Autor: ZEP, překlad: Luděk Janda 

V knížce jsou vtipné komiksy vyprávějící o Titeufovi a jeho kamarádech a také 

jeho nejrůznější zážitky prožité s rodiči, ve škole apod. Při čtení jsem 

mnohokrát vyprskla smíchy, protože se opravdu bylo čemu smát. 

A kdo je vlastně Titeuf? 

Chlapec s blonďatou čupřinou je jednou z nejznámějších komiksových 
postaviček ve Francii hned vedle Asterixe a Tintina. Děti ho milují, protože je to 
někdo, kdo mluví o věcech, které je skutečně zajímají. A dospělí v něm 
poznávají své skutečné dětství. Titeuf ale někdy dokáže dospěláky pěkně 
naštvat. Zvlášť když probírá věci, o kterých by dítě nemělo podle nich vůbec nic 
vědět - o životě, smrti nebo o žebrácích v ulicích...  
                                                                                                               

                                                                                                    Kristýna Lhoťanová, 5.B 

 

 

 

 

PC HRY… 

 

MOJE OBLÍBENÁ KNIHA…  



Lilie 

Lilie je vytrvalá podzemní bylina s cibulemi.  Na světě je až 120 druhů. U nás ale 

můžeme vidět pouze dva druhy. Květy jsou nápadné, různých barev, zpravidla 

bílé, žluté, růžové, oranžové nebo červené, občas se skvrnami. 

                                                                                                    

 

                                                                                                      Terka Zátopková, 4.A 

 

 

Hádanka 

Nejdřív je to semínko, 

Pak zelené lístky jsou, 

A když to vyroste, je to žluté a lékařské. 

Co je to? Jestli někdo stále neví, 

obrázek mu napoví.                                                                                                               (měsíček lékařský) 

                                                                                                                                     Nikolka Fiurášková, Amálka Drobková, 3.B 

Obrázková hádanka 

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, roste hodně kytiček. 

Ale která je Oměj tuhý? 

                                                                           Nastěnka Butok, 2.A 

 

 

Další dvě kytičky vám představíme pohádkou…  

Jednoho dne uviděl motýl malé poupátko. A vedle malého poupátka bylo větší. Dalšího dne se obě poupátka 

rozevřela a byla překrásná. I další den letěl kolem motýl a viděl dvě překrásné kytky. Chtěl se dívat jen na jednu 

z nich, ale obě byly tak krásné… A tak se díval na obě a zjistil, že vlastně nezná jejich jména. „Jak se jmenuješ?“, 

zeptal se první. „Já jsem kopretina.“ odpověděla první. „A já fialka.“ řekla druhá. A všichni tři byli od té doby 

kamarádi.                                                                                                                                                            Nastěnka Butok, 2.A 

 

ROSTOU KOLEM NÁS… 



Petr Čech 

Narozen: 20. 5. 1982 v Plzni 
Výška a váha: 196 cm, 90 kg 
Stav: ženatý, manželka Martina, dcera Adélka, syn Damián 

Fotbalové začátky 

První kroky v organizovaném fotbale udělal 

PETR ČECH ve druhé třídě základní školy, 

kdy jako sedmiletý začal kopat do míče ve 

svém rodném městě v přípravce Škody 

Plzeň.  

 V současnosti je brankářem anglické Chelsea FC a české fotbalové 
reprezentace , za kterou hraje i jako kapitán. Předtím hrál v týmech Viktoria 
Plzeň, Chmel Blšany, Sparta Praha a Rennes. 

                                                                                                                                                                                Dominik Krůpa, 3.B 

 

Tornádo  
Tornádo je velmi silný rotující vítr, který dokáže způsobit rozsáhlé  

škody a také úmrtí a vznést do vzduchu až pět tun nejrůznějších materiálů. Tento 

rychlý vítr se vyskytuje nejvíce ve Spojených státech, většinou od dubna do června. 

Rozlišujeme dva druhy tornád: supercelární tornádo a nesupercelární tornádo. 

Častější je tornádo nesupercelární, ale silnější je spíš supercelární tornádo. Vznik 

tornáda je často zaviněn tím, že se hodně vlhký vzduch střetne se suchým a 

chladným vzduchem, ale nikdy není jistota, že tornádo doopravdy vznikne. V České 

republice se v posledních 15 letech objevilo deset tornád různé síly. 

                                                                                                                                                                        Kristýna Lhoťanová, 5.B 

Austrálie 

Austrálie se rozkládá na nejmenším světadíle naší planety mezi Tichým a 
Indickým oceánem. Prostředí Austrálie je vhodné pro chování ovcí a 
dobytka. Někteří farmáři obhospodařují velká území a jsou od sebe vzdáleni 
mnoho kilometrů a dorozumívají se rádiem. Žijí tam jiná zvířata než u nás. 
Žije tam např. klokan, medvídek koala nebo pes Dingo.      

                                                                                                                                                                         Natálka Bělunková, 4.B                                                                                                                                         

 

VZORY A IDOLY… 

 

ZAJÍMAVOSTI… 



• Kružnice se společným středem se nazývají soustředěné. Ajajaj, to byli asi žáci málo soustřední. 
• Rostliny dýchají kyslík uhličitý. 

• „Haf“ je citoslovec. 

• Ve slově sníh píšeme CH, protože je hodně sněhu. 

• Moje oblíbené počasí je jaro. 

• Ve slově příbytek píšeme měkké tvrdé i. 

•                               -toto je zubatá čára.  

Ťuky, ťuk, ťuky, ťuk…..je to holka nebo kluk? Samá voda, milé děti, to k nám krásné  léto letí! 

Léto přivítáme a s vámi se, milí čtenáři, rozloučíme poeticky….. 

Víla 

Nejkrásnější stvoření, 

co na louce žije, 

mezi tou krásnou zelení 

věnečky si vije. 

Závojík až po kolena,  

suknička jak z leknínů, 

volná, dlouhá halena, 

už poznáte Elvínu? 

Očka jako oříšky, 

řasy zas jak jehličí, 

 

v klíně samé pampelišky 

a kožíšky kočičí. 

Zvířata ji mají rády, 

z rukou jí berou dobroty, 

jsou jejími kamarády, 

ztělesnění ochoty… 

Kdybyste ji potkali, 

sedící na trávě, 

nejspíš byste strnuli 

a odešli váhavě.                                              

Kristýna Lhoťanová, 5.B 

A to je vše, přátelé! Ale ne tak úplně….Přejeme všem žákům i učitelům nádherné léto, plné 

pohody, smíchu a nezapomenutelných zážitků! A kdyby se na vás svět někdy přestal 

usmívat, vy se nepřestávejte usmívat na něj!  

Krásné prázdniny a v září ahoj! 

Váš redakční tým s paní učitelkou Marcelou Maleňákovou☺☺☺☺ 

 

PERLIČKY Z NAŠICH ŠKOLNÍCH LAVIC… 

 

LÉTO ´TUKÁ NA DVEŘE… 


