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Školní časopis 1. stupně 

zš   5. KVĚTNA 
ROŽNOV pod  
RADHOŠTĚM  PĚTIKVÍTEK 
 



 

Milí čtenáři Pětikvítku, 

možná, že jste už zaregistrovali, že ve vestibulu před školní družinou se objevila záhadná poštovní 

schránka! Její záhadu Vám teď odhalíme. Do této schránky můžete házet odpovědi na soutěžní otázky, 

které v našem časopise najdete. Ať už to budou soutěže výtvarné či vědomostní nebo nám budete chtít 

sdělit vaše názory a postřehy, vše jednoduše vhodíte do schránky. My v redakci pak vylosujeme vítěze či 

zareagujeme na vaše názory v dalším čísle.  

                               

!!!Máme pro Vás novou rubriku i novou soutěž!!! 

 

Ahoj všichni! Založily jsme pro vás novou soutěžní rubriku, která se jmenuje „Kreslíme s Arabellou“. Název 

Arabella jsme vymysleli z našich jmen (Bára a Stella). Tato soutěž spočívá v tom, že nakreslíte obrázek 

podle zadaného tématu. Ten pak vhodíte do schránky Pětikvítku, my vyhodnotíme ten nejpovedenější 

z každé třídy a otiskneme ho v příštím čísle. První téma je „Jarní květiny“. Těšíme se na vaše krásné 

výtvory! 

Stella a Bára 4. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JE TADY SCHRÁNKA PĚTIKVÍTKU!!!  

 

KRESLÍME S ARABELLOU… 



TAIPAN VELKÝ - ŽIJE V ODLEHLÝCH POUŠTNÍCH OBLASTECH 

Nejjedovatějším hadem na světě je TAIPAN VELKÝ, který 

dokáže usmrtit člověka do 1 hodiny. Taipan loví obvykle ve dne, s 

výjimkou velmi teplého počasí - to loví v noci. Jeho kořistí jsou krysy 

a myši, a proto ho přitahují stodoly a farmy. Většinou se nechová 

agresivně, pokud není zahnán do kouta nebo napaden - v takovém 

případě však může rychle zaútočit a způsobit několik smrtelných 

uštknutí. Taipan velký má takové množství jedu, které by usmrtilo 

až 100 osob. Dorůstá délky 2 metrů a oběti si vyhledává svým 

naprosto jedinečným čichem. 

Dominik Krůpa, 3.B 

Rekordy ze světa zvířat 

 

� Největším a nejtěžším živočichem, který žije na zemi, je plejtvák obrovský. Může měřit více než 

30m do délky a vážit přes 150 tun. 

� Nejvyšším suchozemským živočichem je žirafa. Může měřit i více než 6 metrů, žije v Africe. 

� Nejrychlejším živočichem je sokol stěhovavý. Když se vrhá střemhlav z výšky na kořist, dosahuje 

rychlostí až 350 km za hodinu. 

� Nejrychlejším suchozemským zvířetem je gepard, může běžet rychlostí až 120 km/h. 6ije v Africe. 

� K nejdéle žijícím zvířatům patří želvy. Dožívají se i přes 100 let. 

Tereza Valová, 3.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁME RÁDI ZVÍ ŘATA… 



BERNSKÝ SALAŠNICKÝ  PES 

Bernští  salašničtí  psi  zaujmou  jak  svým  tříbarevným zbarvením, tak  

výbornou  povahou a velkou fyzickou sílou. Ačkoli bylo toto plemeno původně 

vyšlechtěné k pracovním úkolům,většina  bernských salašnických psů dnes 

slouží  jako domácí  přítel zbožňujících majitelů. 

Štěňata  bernského  salašnického psa jsou vnímavá k dětem a vítají jejich 

pozornost. 

Toto štěně  se rádo dělí o svou kárku se svým přítelem. 

Berňáci  také slouží jako záchranářští psi, zvláště v horských oblastech země, 

kde jsou speciálně vycvičení ke kalamitní práci v lavinách nebo při 

zemětřesení. 

Dospělý pes váží 50-70 kg. 

Lucie Kalužová, 3.B 

  

Anglická křížovka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendula Jurečková, 4.B 

 

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ… 



 Vymaluj  si obrázky…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky pro vás vybrali Terezka Valová a Ondra Adamec ze 3.B 



Otázky a kvízy… 

Co znamená slovo Popokatepetl?     

A) Řeka 

B) Sopka 

C) Jídlo  

 

V pohádce o červené karkulce snědl karkulku 

a) pes 

b) vlk 

c) myslivec 

 

Kolik dnu má jeden měsíc? 

          a)  25 

          b)  30 

          c)   40                                                                                                                                                Tomáš Strnadel, 3.B 

Kvízy pro vaše hlavičky…. 

• 1. a 2. třída:  Do tajenky opište písmenko u správné odpovědi. 

 

1.)  Kolik je 3+6? 
   7-T           8-Z         9-S 
 
2.) Jak jdou po sobě roční období? 
   Jaro, podzim, léto, zima-O     Zima, podzim, jaro léto-D    Jaro, léto, podzim, zima-U 
 
3.) O co se píchla Šípková Růženka? 
    O papír-Z     O kuchyňský nožík-V     O trn růže-P      O jehlu-B 
 
4.) Ve kterém slově není chyba? 
     Počitáč-O    pés-L    okno-E 
 
5.) Jak se jmenovaly děti z pohádky O perníkové chaloupce? 
     Jaroslav a Mařenka-C    Honzík a Jůlinka-L     Jeníček a Mařenka-R 
 
 

Tajenka:____________________! 



• 3. a 4. třída: 

 

1.)Kde leží Česká republika? 
    V Asii-Y     V Americe-E    V Evropě-S 
 
2.) Jak se anglicky řekne tužka? 
    Pen-O    Pencil-K 
 
3.) Která řeka protéká Rožnovem? 
    Dunaj-A    Bečva-V    Seina-E 
 
4.) Jaké je druhé největší město České republiky? 
    Rožnov p. R.-V    Brno-Ě     Praha-N     Ostrava-O 
 
5.) Jak se jmenuje současný prezident České republiky? 
     Tomáš Garique Masaryk-Ú      Vaclav Klaus-L      Václav Havel-Y 
 
6.) Vypočítej:  (8x5)-16= 
    34-H     26-Ů     24-E 
 
 

Tajenka:________________________! 

• 5. třída: 

 
1.) Kdy vznikla  Česká republika? 
   Roku 1918-K           Roku 1993-B      Roku  1999-V 
 
2.) Vypočítej:  6,82+9,6= 
    15,88-A               17,88-U                  16,42-O 
 
3.) Kterou zemí neprotéká řeka Dunaj? 
    Českou republikou-R              Slovenskem-J        Rakouskem-P 
 
4.) Jaké je hlavní město Švýcarska? 
      Sarajevo-O       Bern-E       Lisabon-I 
 
5.) V jakém podnebném pásu žije gorila? 
      V subtropickém-B       V mírném-K      V tropickém-C      V polárním-S 
 

Tajenka: Jsi __________________________ ! 
 

Kristýna Lhoťanová 5.B 



Otázkový kvízzzz…. 

Máme pro vás jednu otázkovou soutěž. Vy jen musíte odpovědět na otázku podle své kategorie a napsat 

odpověď se jménem a třídou na papír a vhodit do schránky Pětikvítku. Z vašich odpovědí vylosujeme tři 

výherce, které čeká malá odměna! 

1. třída:  Jaké barvy je sukně od Manky 

z pohádky Rumcajs? 

2. – 3. třída:  Kdy začíná jaro? 

4. – 5. třída: Napiš jméno ptáka, kterého 

vidíš na obrázku. 

Stella Marková 4. B.  

 

Pepíček je ve škole a paní učitelka se ptá: "Pepíčku, vám se narodila dvojčátka, viď?" 

"Ano," odpoví Pepíček. 

"A jak se budou jmenovat?" ptá se učitelka. 

Pepíček na to: "Nevim, ale tatínek říkal ňák Himl a Hergot."   

"Pepíčku, proč jsi nakreslil tatínkovi zelené vlasy?" 
"Protože nemám plešatou pastelku."  

 
Výtahem jede blondýnka a brunetka. Najednou se výtah mezi patry zastaví a blondýnka začne křičet: 
„Pomóóóc!” 
Brunetka si povzdechne a řekne: „Aby nás někdo slyšel, tak musíme křičet spolu.” 
A blondýnka ječí: „Spolúúú!”  
      

                                                        Barbora Dvořáková a Vendula Jurečková , 4.B 

Laco dostal práci ve stavebnictví. Když ráno přijde do práce, šéf mu hned do rukou vrazí barvu a štětku se 

slovy: "Běž natřít okna." 

Tak po hodině "namáhavé" práce dojde Laco za šéfem: "Šéfe, aj rámy?" 

Ondra Adamec, 3.B 

 

 

 

SMĚJEME SE… 



                               Slunce        

Když slunce ráno vstává, všem radost dává! 

Do školy děti vodí a rádo je budí.  

Odpoledne si s dětmi hraje a večer se chystá do postele. 

Však zase nastává den a hurá zas z postele ven. 

Lezeleze pomalu jak slimák z tunelu. 

Ale děti čekají ,až slunce zavolá: „Hurá zas čeká vás škola!“ 

Děti si na záda aktovky dávají a rychle do školy pospíchají.  

Tereza Valová a Lenka Jemelková, 3.B 

                                                                                               

                                                                                              Motýl 

Když vyletí motýl z hnízda, každý ptáček si hned hvízdá.  

                                                                                                                       Motýl lítá sem a tam bude sranda?“že se ptám!  

                                                                                                                                  Pak začnou lítat ptáci vylezou i raci.  

Raduje se celý svět, jak má motýl odpovědět?“  

Musí jim jen zamávat a hned  ví, že je má rád.  

                                                                                                                         Proto každý den jim mává a radost rozdává.                

Tereza Valová, Lucka Kalužová 3.B 

 

Moderní šípková Růženka 
Ráno vstane z matrace, 
a hned volá, senzace! 
Venku prší, je zataženo, 
0 stupňů naměřeno. 
Nejspíš půjdu do kina, 
počká vše, i hostina. 
Dnes dávají akční filmy, 
v každém bude chlápek silný. 
Hamburger cestou posnídám, 
stejně teď nic jiného nesnídám. 
Cestou domů si zashopuju, 
(svůj šatník pořád obnovuju). 
Před obědem pak zapnu rádio na plný pecky, 

 
a přehraju si oblíbené písničky všecky. 
Až rodiče pozlobím, 
růžemi si pokoj vyzdobím. 
Samé trny, to je moje, 
k tomu obrázek knížete Bořivoje, 
10 skříní s oblečením, 
(ty velmi často ocením), 
pár populárních zpěváků, 
a mám vše potřebné ve svém pokojíku! 
 
                                                        
                                                        Kristýna Lhoťanová 5.B 

 

BÁSNÍME, PÍŠEME, TVOŘÍME … 



Hvězdičce 

Hvězdičko první, jakou barvu máš? 

Zlatou, děvenko, proč se ptáš? 

Hvězdičko druhá, jakou barvu máš? 

Stříbrnou, kluku, proč se ptáš? 

Hvězdičko třetí, jakou barvu máš? 

Bronzovou dětičky, jako moje setřičky. 

 Nikolka Fiurášková, 3.B 

Jaro 

Jaro už je v nás, kytky rostou zas. 

Trhají je kluci i holčičky, 

pletou si z nich voňavé věnečky. 

Sedmikrásky, sněženky, bledule i pomněnky 

jsou všude kolem nás!  

N. Bělunková, V. Pončíková, 4.B 

 

Hrátky s vyjmenovanými slovy 

Myš Syrová a hlemýžď Spytihněv 

Hlemýžď Spytihněv půjde brzy za myší Syrovou, která žvýká sytý sýr.  

Cestou potkal slepýše, který syčí na mýtině. Slepýšovi se zamotal jazyk. Když dorazil 

za myší Syrovou, vyrazili spolu na Vyšehrad. Vyšehrad je vysoký hrad, kde vládne Zbyněk IV. 

Potom zamířili do Litomyšle na syrovátku. Hlemýžďovi Spytihněvu moc chutnala. Ale myš  

Syrová by si raději dala sýr. Proto šli do Přibyslavi, kde si myš Syrová pochutnala 

na velkém sýru. Bylo je slyšet až do vysokých hor v Hrabyni. Jak se vrátili domů 

vypili syrovátku a šli spát, ale myš Syrová byla náměsíčná a šla do lednice pro sýr. 

Tak skončil den myši Syrové a hlemýždě Spytihněva. 

                                                                                                                       L. Kalužová, T.Valová, S.Žišková, L. Jemelková, 3.B 

 

Nedoslýchavý hlemýžď 

Byl jednou jeden hlemýžď, který byl šíleně sytý a moc dobře neslyšel. Jednoho 

dne šel s kamarádem myšákem Zbyňkem na houby. Myšák mu říká: „ Zapomněl 

jsi košík, dojdi pro něj, prosím.“ Ale hlemýžď špatně slyšel, a tak to nepochopil. 

Myslel, že mu myšák říká, je hodně sytý, naštval se a namířil si to přes mýtinu 

k Vyškovu. Najednou uslyšel sýkoru, smýkl sebou a zbystřil. „Hledá tě myšák 

Zbyněk, neví, co se s tebou stalo?“ Konečně vše pochopil a rozhodl se pořídit si 

naslouchátko. Od té doby dobře slyší a se Zbyňkem jsou nerozluční kamarádi.  

O. Adamec, T. Strnadel, R. Čechmánek. 3.B 

 

 

 



A teď jedna pidi povídka…… 

O pidi ženušce a mužíkovi 

V pidi domečku žila pidi ženuška s pidi mužem. Pidi manželé si jednoho pidi dne vyšli k pidi lesu. Za pidi lesem viděli 

pidi továrnu, která zas tak pidi, pidi nebyla. Ta pidi továrna pouštěla z pidi komínu pidi kouř. Pidi ženušce a pidi 

mužíčkovi se pidi kouř a pidi továrna nelíbila. Druhý pidi den šli zase k pidi lesu a k pidi továrně, která pouští pidi 

kouř, a to se pidi manželům pidi nelíbilo. Ale protože chtěli pidi továrnu zase pidi vidět tak šli k pidi továrně blíž a 

najednou vylétla z pidi děla pidi koule. Vedle jejich pidi domečku stál pidi staříček. Ta 

pidi koule z pidi děla vylétla tak rychle, že pidi domeček i s pidi dědou zasáhla. Pidi 

manželé hned volali pidi policii a pidi sanitku pro pidi staříčka. Pidi policie ihned po pidi 

hodině přijela k pidi domečku a pidi staříčkovi a ptala se pidi manželů proč to udělali. 

Pidi manželé řekli, že to neudělali, že to vylétlo z pidi děla od pidi továrny, kde mají pidi 

kouř. Po pidi hodině přijela i pidi sanitka, která pidi pomocí zachraňovala pidi staříčka. 

Pidi staříček to přežil, ale pidi ruka byla pidi zlomená. A tak pidi lidé v pidi světě žijí 

pořád.   

Stella Marková a Bára Dvořáková, 4. B 

Víte že .......   

1. když ještěrku chytnete za ocas, tak jí upadne?  

2. ropa se přidává do mnohé kosmetiky? 

3.  Sněžka je naše nejvyšší hora?  

4.  lenochod chodí čůrat jen jednou za týden?  

5. žirafa má stejně obratlů jako vy?  

6. naše škola má asi 300 žáků? 

Maruška Křížková, 4.A 

Rekordy v rostlinné říši 

Největší   stromy  světa  jsou  kalifornské  sekvojovce  a  sekvoje. Sekvojovce  jsou  90-97 m a váží kolem  2 000t. 

Průměrný  věk  těchto  obrů je  1  500 let.   

Největší  květ  světa  je  rafflesie  Arnoldova. Nemá  stonek, listy ani kořeny, jen  jediný obrovský  květ  s průměrem  1  

m  a  váhou  kolem  8  kg. 

Největší  listy   má  obrovský  leknín  Viktorie  královská. V průměru  má  2 m  a  udrží  na  vodě  malé  dítě. 

Největší  šišky  rostou  na  borovicích  v USA. Každá  váží  kolem  2 kg, dosahují  délky  66 cm  a  šířky 16  cm.  

Simona Žišková, 3.B 

 

 

ZAJÍMAVOSTI… 



Nejdražší mobily na světě 

Mobil z pravé krokodýlí kůže  

osetý diamanty. 

 
 
 
 
 
 
 

Tento mobil je pokrytý více než 

pěti sty malými diamanty. 

 
 
 
 
 
 

 

Tento mobilní telefon je  

posázený 1225 růžovými diamanty. 

 

 

        Ceny těchto mobilních telefonů se pohybují v řádu milionů. 
       Některý stojí třeba až 50 milionů, některý 2 miliony apod…. 
 
 
        

A tady ještě nejdražší kabelka na světě: 
 

     Tato luxusní kabelka je posázena     

     více než dvěma tisíci diamanty 

     a stojí asi 30 000 000 Kč.           

 

 
 
 

                      Kristýna Lhoťanová, 5.B 

 

 

 

 

Vynález amerického letectva - rušička 
Americké letectvo se v budoucnosti už nebude snažit bojovat s nepřáteli pomocí kulometů nebo raket. Napadne je 

něčím mnohem účinnějším: zruší jim všechny počítače. 

  

Čím modernější letadlo, tím má v sobě víc elektroniky. A 

zatímco se všichni snaží vyrobit co nejrychlejší letoun, jsou 

tyto stroje zcela bezbranné proti útoku v 

elektromagnetickém spektru. Proto letectvo vyvíjí už léta 

rušičku nové generace, která nepřátelské síly jednoduše 

sundá z oblohy. Jak? Ochromí mu radary, zruší mu 

veškerou komunikaci, naruší navigaci a navíc mu do 

počítačových systémů zanese viry. 

 
Dominik Krůpa, 3.B 



 

Filip Jícha 

Dvoumetrový elegantní obr má oči modré jako hollywoodská 

hvězda. Ruce, kterými by zfackoval i medvěda. Jeho čeština má po 

šesti letech v Německu trošku akcent, únoru už řekl februar, 

protože si právě nemohl vzpomenout, ale mluví jako kniha. 

Seznamte se: Filip Jícha (28), nejlepší házenkář světa. Český 

reprezentant a levá spojka THW Kiel, vítěze Champions League i 

posledních tří ročníků německé ligy. S reprezentací se ale na právě 

probíhající mistrovství světa nedostal, a tak pilně trénuje... 

 

Daniel Stejskal, 3.B 

Rytmus 
Rytmus je umělecké jméno Patrika Vrbovského. V současné době je jedním 

ze čtyř porotců v Československé Superstar. Patrik Rytmus Vrbovský se 

narodil v roce 1977 v Piešťanech. Svou kariéru začínal jako tanečník break 

dance v taneční uskupení X-Boyz a v pozici zpěváka se poprvé se svým 

typickým hlubokým hlasem a rapujícím stylem představil již na výběrovém 

albu slovenského hip – hopu Zvuky ulice. K většímu úspěchu v jeho hudební 

kariéře pomohlo až jeho spoluzaložení a účinkování ve formaci Kontrafakt. Po 

odchodu na sólovou dráhu měl Vrbovský úspěch s albem Bengoro, na nějž 

navázal deskou Král. Známý je také megahit Příběh, který natočil ve formě 

duetu se zpěvačkou Tinou. 

Rytmus se věnuje také soukromému podnikání jako producent a majitel 

vydavatelství Tvoj tatko records i jako majitel prodejny s oblečením.  

                                                                                                                                                                       Vendula Jurečková, 4.B 

Anketa….

Komu fandíš v Československé superstar? 

Martin Harich – 13 hlasů 

Petr Ševčík – 5 hlasů 

Michal Šeps – 6 hlasů 

Matěj Piňák – 3 hlasy 

Martin Kurc – 5 hlasů 

Lukáš Adamec - 6 hlasů 

Monika Povýšilová – 5 hlasů 

 

Klaudia Pappová – 4 hlasy 

Alžběta Kolečkářová – 10 hlasů 

Gabriela Gunčíková – 6 hlasů 

Simona Fecková – 5 hlasů 

Celest Rizvana Buckinghame -6 hlasů 

Stella Marková, Vendula Jurečková, Bára Dvořáková 

4.B. 

 

VZORY A IDOLY… 



 

LEXIKON OHROŽENÝCH DRUHŮ STRAŠIDEL-knížka je velmi hezká, ale i trochu 

strašidelná. Dozvíte se, která strašidla žijí v České Republice a které máte i doma a 

doufám, že si každý najde svoje oblíbené strašidlo, které se mu třeba líbí nebo naopak, 

kterého se bojí. Snad si každý najde to své strašidlo a knížka se mu bude líbit. Tady je 

malá ukázka jednoho strašidla: 

RARÁŠ ČMOUDIVÝ: 

Narezlé domácí strašidýlko, které obývá  kuchyně. Bývá zalezlý na některém těžko 

dostupném místě nebo v málo používaném nádobí. Jeho přítomnost se obvykle projevuje 

v nejméně vhodnou dobu, a to tím, že ve chvilce, kdy hospodyně nevěnuje zcela 

pozornost vaření nebo jen malý okamžik opustí kuchyni, Raráš toho využije a obvykle připálí hlavní chod nebo 

moučník, podle toho, co se mu zdá důležitější. Kromě toho zaměňuje s oblibou slánku s cukřenkou, rozbíjí 

porcelánové nádobí a vůbec leze kuchaři na nervy. Je těžko polapitelný a naprosto nezkrotný-jedinou možnou 

obranou je nespustit plotnu z očí. Protože je však velmi mlsný, je možno ho občas polapit pod sklenicí od kompotu, 

jestliže pod ni nalíčíme nějakou sladkost (perníčky, bonbón, kousek  koláče). Ale doporučujeme ho však pustit, 

protože kuchyně se zajatým Rarášem má podivnou vlastnost: všechna jídla jsou bez chuti. Raráš mívá 5 až 7 cm výšky 

a je velmi mrštný. Žije po celé České republice. 

To bylo jedno strašidlo z knížky lexikon ohrožených druhů strašidel. 

V příštím čísle Pětikvítku vám napíšu o knížce Lexikon ohrožených strašidel 2. Jsou tam jiná strašidla a je 

strašidelnější. 

                                                                                                          Tereza Valová  3.B 

A když už je řeč o strašidlech….znáte strašidlo stříbrné? Pokud ne, seznamte se…..a BOJTE 

SE!!!!!!! 

 

Popis Stříbrného strašidla 

Bydliště: stříbrné doly, ulice stříbro 3883 

Postava: je stříbrný, chlupatý a má tři vlasy, nohy má ze stříbrných tyčí je vysoký asi 10m a je starý 5 milionů let , váží 

938 kg.  

Oděv: pruhované triko.  

Zvláštní znamení: zanechává hnědé stopy a stříbrné třpytky. 

Hlas: tichý a jemný, skřehotavý. 

Vlastnost: straší děti a dospělé topí... 

 

                                                                    Tereza Valová  a Lucka Kalužová 3.B 

 

MOJE OBLÍBENÁ KNIHA … 



 

Řeka Bečva vyplavila nečekaný objev…Na procházce podél Bečvy jsme na jejím břehu nalezli pomačkané, 

ještě mokré kusy papíru. Rozzlobilo nás, že lidé házejí odpadky do řeky místo do koše, kam patří a chtěli 

jsme to napravit. Když jsme ale kusy papíru zvedli, překvapilo nás, že z nich neustále kape voda, i když už 

úplně oschly…A tak jsme je blíže prozkoumali. A co jsme zjistili? Vůbec nešlo o obyčejné odpadky, jak se 

nám nejdříve zdálo, ale o PODVODNÍ NOVINY!!! Abychom Vás přesvědčili, rozhodli jsme se otisknout, co 

jsme na břehu Bečvy nalezli. Přesvědčete se sami! Tady jsou ukázky… 

Podvodní noviny 

Aktuality 

• Je zavřen zpěvák Štikola. 

• Příjde příliv.                                                            

• Vodník Bonifác číhá na mlynáře.   

• Okoun ukradl 25 perel z královské škeble. 

• V sobotu 28.4. úhoř podpálil kaprovi dům.         

• Parma povýšena na prezidentku Potůčkova. 

• Pozor, snížen důchod!             

• Zloděj Treska uplaval z vězení. 

• Paní Pangásiusová dostala 500 perel. 

• Člověk chytil na udici prezidenta Fonda. 

• Pozor! Nekupujte potraviny u vodníka Vodura, velmi otrávené benzínem. 

• Štika snědla žábu a má žaludeční problémy. 

• Pan Vodka má rýmu a má mokrý kapesník, takže dostal vzácnou nemoc  Vodorakavidola. 

Lucie Kalužová , 3.B 

POHÁDKA PRO MALÉ VODNÍČKY 

O RYBĚ CIMPRLÍKOVI, KTERÁ BYLA V MOŘI A DOPLAVALA PROTI PROUDU AŽ DO HOR 

Ryba Cimprlík bydlela v moři jménem Bonifácovo. Cimprlík  měl 108 let a vážil 353 kilo. Plaval proti proudu a objevil 

se až v horách. V moři ztratil brýle, ve kterých měl 27 dioptrií a tak neviděl vůbec nic. Jenže v horách byla taková 

zima, že se rozhodl plavat zpět do moře a tam zůstat navždy. Bude v něm hledat své brýle…. Ty pak za rok našel a žil 

si v klidu a v teple až do 352 roků.  

Tak vodníčci, pohádky je konec, tak hurá do vodních postýlek! 

Tereza Valová, Simona Žišková, Alžběta Barošová, Alžběta Konrádová,  3.B 

!!!!Výzva všem obyvatelům Vodníkova!!!! 
V pondělí v 17 hodin se ztratila ryba Všeználka. Její rodiče vůbec neví, co se stalo. 
A ještě k tomu i její kamarádka Červenka. Naposledy byly spatřeny u velkého splavu. Kdybyste je zahlédli nebo našli, 
zavolejte, prosím, na číslo: 707485605657009. 
Děkujeme za pomoc! 
                                                                                 

Žaneta Juřičková, 3.B 

 

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA …zajímavý objev 



 
V minulém čísle Pětikvítku jste měli možnost soutěžit ve skládání slov. Úkolem bylo složit co nejvíce slov pouze 

z písmen, která obsahuje slovo NEJKULAŤOULINKATĚJŠÍ. 

Za obdivuhodný výkon si zaslouží odměnu 

  VERUNKA SKLENÁŘOVÁ Z 2.A. 

Podařilo se jí poskládat 112 slov!!!!  

GRATULUJEME!!!! 

 

Pochvalu zaslouží i Klárka Beránková z 2.A, která sestavila 60 slov a Filip Bělunek také  

z 2. A, který složil 49 slov. 

 

I v tomto čísle máte možnost soutěžit, tak neváhejte, odměny čekají! Své odpovědi nebo 

výkresy nezapomeňte označit jménem a třídou a vhodit do schránky Pětikvítku. Přejeme 

hodně štěstí!!! 

Krásné jarní dny Vám přeje Váš redakční tým! ☺☺☺☺ 

Dokreslete a vybarvěte si jarní obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA… 



 

 

 

 

 
 


