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Poetické uvítání…..pro vás přichystal Adam Wrobel(4.B), ilustrace Lucka 
Janíková(5.A)         

Květen 

V květnu bývá vskutku krásně, 

o květnu se píší básně. 

Také lásku květen skýtá, 

Proto člověk květen vítá. 

 Máj 

Rozkvetly zahrady, 

zavoněl háj, 

to všechno způsobil 

Překrásný máj. 

Jméno z květů 

Květen nosí jméno z květů, 

pátý v roce je tu. 

Květen nosí vůni světu, 

s květnem také láska je tu.  

Měsíc květen 

Měsíc květen dostal jméno  

po barevných květech, 

a že mu to jméno sluší  

i po mnoha letech! 

Zahrádka 

To je pěkná podívaná 

na tu naši zahrádku, 

je celičká květinková, 

 a tak je to v pořádku.  

Včelka 

Ani malá, ani velká, 

já jsem, prosím, děti včelka. 

Z květů, které voní silně, 

sbírám sladkou šťávu pilně. 

                                                                   

 

 

 

 

                                                                                

 

KVĚTEN NEBO MÁJ…a všechno kvete! 
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Která zvířátka máme nejraději? No přece ta, která chováme doma. Představíme 
vám tři, která patří mezi nejčastější domácí mazlíčky. 

1. místo - Pejsek 

Je nejoblíbenějším a dětmi nejžádanějším zvířetem. Pes 
roste dvanáctkrát rychleji než dítě. Odmala ho proto 
musíte učit povely, abyste si bez problémů rozuměli. Za 
každý naučený povel ho odměňte. Za neuposlechnutí ho 
netrestejte, jestliže ještě přesně neví, co udělal špatně. 
Pravidelným venčením ho naučíte hygienickým návykům. 
Psík bude šťastný a spokojený i v malém bytě, ale jen 
když mu dopřejete dostatek prostoru, pohybu a 
pozornosti. Doma vydrží pár hodin i sám.  

 

 

2.místo - Kočička 

Druhým nejčastějším tvorem v domácnosti 
bývá kočka. Na záchod se naučí chodit bez 
větších problémů. Další starostí jsou například 
kočičí drápky. Většina koček se dá naučit na 
škrabadlo, ale stejně jako u lidí, co kočka, to 
jiná nátura, takže se raději připravte na 
škrábance na nábytku, sedačce či parketách. 
S kočkou může začít pomáhat i pětileté dítě. 
Kočky se dožívají 10 – 15 let. Velmi ovšem 
záleží, stejně jako u psa, na nemocech, výživě, 
způsobu chovu a prostředí, v němž kočka žije. 

 

MÁME RÁDI ZVÍ ŘATA… 
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3.místo – Zakrslý králík 

Patří stále ještě k nejprodávanějším 
zvířátkům. Malé huňaté klubko chytí každého 
za srdce. Ale nezapomínejte na to, že 
kupujete mláďátko, které za pár měsíců 
vyroste. Dožívá se 7 – 10 let. Je čistotný a 
dokáže se naučit reagovat na své jméno. 
Králíkovi dorůstají řezáky každý rok až o 13 
cm, takže si je musí brousit. V kleci by měl 
mít kromě záchodku i něco na hlodání 
(větvičku ovocného stromu, tvrdý chléb nebo 
zrní). Krmte ho kvalitním senem, obilím, směsí 
pro králíky, trávou, zeleninou, ovocem a 
vodou. 

                                                                                                Lucie Janíková, 5.A 

Rekordy ze světa zvířat 

V žebříčku domácích mazlíčků už vítěze máme. Zvířata nás však mohou ohromit i 
svou výškou nebo délkou. Rekordmany v této kategorii vám nyní představíme.  

Nejvyšším žijícím suchozemským živočichem je žirafa, která může měřit i více 
než 6 metrů. Jeden samec chycený v Africe byl vysoký 6 metrů a 9 cm. 

Nejdelším živočichem je jeden mořský červ, který žije v pobřežních vodách 
Severního ledového oceánu. V roce 1864 byl objeven jedinec 55 metrů dlouhý.  

A které zvíře je nejodolnější horku a suchu? 

To je hádanka pro vás! Tady je nápověda. 

Toto zvíře je dlouhé 3,5 metrů, vysoké asi 2 metry a váží až 700 kg. Dokáže 
přežít bez vody i několik týdnů, což je desetkrát déle než člověk. Je to 
mimořádně odolné a otužilé zvíře, snáší výheň pouště i drsné mrazy 
v nehostinných pustinách.                                                       Tereza Bojdová, 5.A 

Vaše odpovědi přineste do kabinetu paní učitelky Maleňákové. 
Nejrychlejší správná odpověď bude oceněna malým dárkem. 
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Rys Ostrovid 

Rys ostrovid je 80 až 105 cm dlouhý, délku ocasu má 
okolo 20 cm, hmotnost 14 až 36,5 kg. Samec je vždy 
těžší a větší než samice. Krátký a tupý ocas s černou 
špičkou je velmi pohyblivý. Velké oči v nezaměnitelné 
tváři rysa jsou orientovány dopředu, takže umožňují 
velmi ostré prostorové vidění. Spodní část obličeje 
rámují relativně dlouhé licousy, o nichž se soudí, že 
zkvalitňují příjem zvukových vln. Rys slyší výborně a 
při lovu kořisti se řídí především sluchem.  Rys je 
kočkovitá šelma aktivní v noci. 
                                                     Veronika Surá, 5.B 

 

Kapustňak 

Kapustňak je jediný z rodu kapustňakovití. Jsou to velcí savci známí také jako 
mořské krávy. Jsou to býložravci trávící většinu času pastvou v mělkých vodách. 
Žijí v mělkých, bahnitých pobřežních oblastech Severní, Střední a Jižní Ameriky 
a Karibského moře. Existují tři druhy kapustňaka: kapustňak senegalský obývá 
západní pobřeží Afriky, kapustňak jihoamerický východní pobřeží Jižní Ameriky 
a kapustňak širokonosý ostrovy v Karibském moři. Na ostrově portoriko se 
v domorodém jazyce kapustňákům říkalo „manatí“. Kapustňak floridský byl po 
nějakou dobu považován za samostatný druh, ale vědci jej překlasifikovali jako 
podruh kapustňaka širokonosého. Dosahuje více než 4,5 m a žije jak ve slané, tak 
ve sladké vodě. Dřív byl loven pro olej a maso, ale nyní je chráněný zákonem.  

                                                                                                Bára Klimešová, 4.B 
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Svátek matek 

V květnu slaví svátek naše milované maminky. Nápad 
slavit den matek přišel do Československa kolem roku 
1918, kdy zemi navštěvovalo hodně lidí z USA. Myšlenku 
svátku matek podporovalo mnoho organizací. Nejvíce se 
o oslavu matek zasloužila roku 1923 Alice Masaryková, 
dcera našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. 
S příchodem komunismu ho vytlačil Mezinárodní den žen 
(MDŽ). Tradice svátku se v naší republice obnovila  opět  
až po roce 1989.   

                                                         Lucie Janíková, 5.A 

A co může potěšit maminku víc než básnička, kterou jí složíte sami.  

Troška inspirace. .. 

Mamince 

Maminečko moje milá, 

obejmeš mne, pohladíš. 

Jsi můj poklad nejvzácnější, 

ale ty to jistě víš. 

Den matek 

Každý ví, že na den matek 

mají všechny mámy svátek. 

Každý proto s květinkou, 

spěchá za svou maminkou. 

Nezapomeň 

Tento měsíc nezapomeň 

dát své mámě kytičku, 

nejen proto, že má svátek, 

zaslouží si hubičku. 

Nejkrásnější květinka 

Ze všech květin vybereme 

Nejkrásnější květinku, 

Abychom s ní potěšili 

Naši drahou maminku. 

Adam Wrobel, 4.B 

 

 

PŘEJEME MAMINKÁM…  
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Chytáčky 

Co vchází bez klíče do dveří?                                                  (vítr) 

Kdo slyší všechno a neříká nic?                                                (ucho) 

Co dělá čáp, když stojí na jedné noze?                                   (zvedá druhou) 

Jakých kamenů je ve vodě nejvíc?                                          (mokrých) 

Kolik má strom hrušek?                                                          (tolik, kolik stopek) 

Kdo uhodí bez ruky?                                                               (hrom) 

Na kterou stranu padne zastřelený zajíc?                              (na chlupatou) 

Tereza Bojdová, 5.A 

Křížovka trochu jinak 

Karel IV. měl 4 ženy. Tajenka ti napoví jméno jeho první ženy. 

__  __  __  __  __  __    z   __  __  __  __  __  __ 

Návod k luštění: pokud je věta pravdivá zakroužkujeme písmeno ve sloupečku Ano a naopak. 
První část tajenky tvoří zakroužkovaná písmena, druhou část tajenky nezakroužkovaná. Tak 
hurá do toho! 

  ANO NE 

Hadru na vytírání podlahy se říká MOP B V 

Prvním československým prezidentem byl T.G. Masaryk A L 

Matka má 4 syny. Každý syn má 1 sestru. Všech dětí je 8. L A 

8x7-32:6x7 = 30 Při počítání řetězce musíme počítat od začátku. O N 

Hlavním městem Řecka jsou Athény. K I 

Ve Velké Británii se mluví anglicky. A S 

 

Kristýna Lhoťanová 4.B 

 

 

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ… 
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Znáte odpovědi na otázky? 

1. Kteří ptáci si nestavějí hnízda, ale vysedí mládě v písku? 
2. Které nohy vyrůstají žabím pulcům dřív přední nebo zadní? 
3. Čím se (na pohled) liší hnízdo jiřičky od hnízda vlaštovky? 
4. Proč se nesmíme dotýkat vajíček v hnízdě rukama? 
5. Který pták si hnízdo vystýlá rybími kostmi? 
6. Dítě se ještě nenarodilo a už ho dali na vychování – kdo to tak dělá? 
7. Letí orlice za devatery hory, za devatery řeky, za devatero moře, křídla roztáhla, 

sluníčko zastřela. Co je to? 
8. Lesy padly, rostou hory - co je to? 
9. Na stromečku, na konečku houpají se naše bříška. Kdo jsme? 
10. Nahý žbluňk do vody. Co je to? 
11. Zametám, zametám, ale nic nevymetu, nesu, nesu, ale nic nevynesu. Přijde doba sám 

zmizím.  
12. Žije bez těla, mluví bez jazyka : nikdo ji neviděl, ale každý ji slyšel. Co je to? 
13. Není to krejčí, ale s jehlami se nerozloučí. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Řešení: 1.rackové a kulíci žijící na písečných březích, 2.zadní, 3.do hnízda vlaštovky je vchod 
shora, jiřičky ze strany, 4.pták by mohl hnízdo opustit, 5.ledňáček, 6.kukačka, 7.mrak, 
8.senoseč:padá posekaná tráva, vstávají kupky sena, 9.obilné klasy se nalily zrním, 10.žába, 
11.stín, 12.ozvěna, 13. ježek. 

Lucka Janíková, 4.B 
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Hádanky o penězích 

1. Kdo nakupuje bez peněz?                                            (zloději) 
2. Kdo dovede roztáčet peníze?                                     (marnotratný člověk) 
3. Kdo je neustále bohatý?                                             (kdo pochází z Prachatic) 
4. Který z ptáků rád krade?                                           (straka) 
5. Který z ptáků často počítá peníze?                            (křepelka – vydává zvuk         

                                                                                   podobný slovům „pět peněz“) 
 

 Tereza Bojdová, 5.A 
 
 

Křížovka 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Lucka Janíková, 5.A 
 
 
 

 
Tajenka:______________________________ 

 
Adam Wrobel, 4.B 
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Znáte rodinku Simpsonových? Myslíte, že ano? Raději si to ověřte. 
 
1. Kolik vlasů má Homer? 

a) Žádný 
b) 3 
c) 10628 
d) 2 

2. Jakou barvu vlasů má Marge? 
a) Černé 
b) Hnědé 
c) Modré 
d) Žluté 

3. Jak se jmenuje řidič školního 
autobusu? 
a) Petr 
b) Ota 
c) Honza 
d) Jirka 

4. Odkud pochází školník Wiilli? 
a) z Anglie 
b) ze Skotska 
c) z Francie 
d) z Dánska 

5. Jak se jmenují děti (souseda) 
Neda Flendrse? 
a) Petr a Pavel 
b) Jirka a Honza 
c) Patrik a Lukáš 
d) Rod a Tod 

 

 

6. Proč je Homer tak hloupý? 
a) Protože pije moc piva 
b) Protože se tak narodil 
c) Má v mozku pastelku 
d) Byl v minulém životě osel 

7. Kdo je Seymour Skinner? 
a) Ředitel základní školy 
b) Farář 
c) Policista 
d) Bratr Homera 

8. Ve kterém roce se začali 
Simpsonovi vysílat? 
a) 1992 
b) 1969 
c) 1987 
d) 1973 

9. Kolik je Homerovi let? 
a) V prvních dílech 36, 

v novějších 39 
b) 37 
c) V prvních dílech 34, 

v novějších 37 
d) 35 

10. Na jaký nástroj hraje Líza? 
a) Klavír 
b) Saxofon 
c) Kytara 
d) Píšťalka 
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11. Kolik způsobil Bart trestných činů nebo přestupků? 
a) 4 
b) 21 
c) Nespočetně 
d) Kolem 30 

Řešení: 1.d, 2.c, 3.b, 4.b, 5.d, 6.c, 7.a, 8.c, 9.a, 10.b, 11.c 

Adam Wrobel, 4.B 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bára Klimešová, 4.B 
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Smetanka lékařská (pampeliška)                   Blatouch bahenní 

Výška: 15 cm                                                                        Výška:10-45cm 

Žluté okvětní plátky s rovnými okraji.                                 Má lesklé květy     

Listy se zubatým okrajem tvoří růžici.                                talířovitého tvaru. Srdčité 

Ochmýřená bílá semínka. Roste na trav-                              listy se zubatým okrajem. 

natých lokalitách a kolem silnic.                                          Roste na vlhkých místech. 

                                           

 

 

 

 

Prvosenka jarní                                      Třezalka tečkovaná 

Výška: 15cm                                                                          Výška: 60cm 

Je známá jako petrklíč. Má zlatožluté květy                        Má trsy tmavě žlutých květů 

S dlouhými kališními lístky, dlouhé kadeřavé                        s noha tyčinkami. Na praš- 

Lístky tvořící růžici těsně u země. Roste na                         nících jsou patrné černé tečky. 

Loukách, v dubnu a v květnu.                                                Roste v červnu a v září. 

                                         
 
 
 
 
 
 

Tereza Bojdová, 5.A 

 

PŘÍRODA KOLEM NÁS…(květiny a stromy) 
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Jehličnany 

Smrk ztepilý                                                Jedle bělokorá 

Max. výška:45m                                                                   Max. výška: 48m 

Dlouhé šišky směřující k zemi                                               Její velké šišky rostou  

a ostré tuhé jehličky. Má načervenalé                                směrem vzhůru. Ploché 

květy. Jeden z nejčastěji používaných                                 jehličky, jsou vespod  

vánočních stromků. Roste v parcích,                                     stříbrné. Roste v lesích. 

zahradách a lesích. 

                                

 

 

 

 

Modřín opadavý                                             Borovice lesní 

Max. výška: 45m                                                                  Max. výška: 35m 

Jeho měkké jehličky tvoří růžice,                                       Má malé pupeny vybíhající 

V zimě žloutnou a opadají.                                                   do špičky. Kůra má v horní 

Samčí květy mají žlutou barvu,                                           části kmene červenou barvu,              

samičí květy jsou červené.                                                  dole je šedivá. 

                               

 
 
 
 
 
 

Tereza Bojdová, 5.A 
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Anna Franková, vlastním jménem Annelies Marie 
Franková, se narodila 12. června 1929 ve Frankfurtu 
nad Mohanem. Pocházela z židovské rodiny, narodila 
se jako druhá dcera Otty Franka a Edith 
Holländerové. Její starší sestra se jmenovala Margot. 
V roce 1933 proběhly ve Franfurtu komunální volby a 
Hitlerova nacistická strana vyhrála. Frankovi se začali 
obávat, co s nimi bude. Ještě téhož roku odešla Edith 
s malou Annou a Margot ke své matce. Otto dostal 
nabídku založit společnost v Amsterodamu a později 
se tam s celou rodinou přestěhoval. Pronásledování 
Židů se však stupňovalo i zde a v červenci 1942 
dostala Annina sestra Margot předvolání od Ústředny 
pro židovské vystěhovalectví, který jí přikazoval, aby 
se přihlásila k přesídlení do pracovního tábora. Otto 

se svými důvěryhodnými zaměstnanci vymyslel plán, jak se před nacisty ukrýt. Rozhodli se 
přestěhovat do zadního traktu obchodního domu, kde Otto pracoval.  
V pondělí ráno 6. 7. 1942 se rodina přesunula na místo úkrytu. Ve svém bytě zanechali 
nepořádek, aby vyvolali dojem, že zmizeli náhle a Otto zanechal dopis, který naznačoval, že 
odjeli do Švýcarska. Jako Židé nesměli použít veřejnou dopravu a šli několik km pěšky jen 
s několika vrstvami oblečení, které měli na sobě. Aby nevzbudili podezření, nebrali si s sebou 
žádná zavazadla.  
Johannes Kleiman, Victor kučer, Miep Giesová a Bep Voskuilová byli jedinými zaměstnanci, 
kteří o ukrytých lidech věděli a pomáhali jim. Starali se o jejich bezpečnost a zásobovali je 
jídlem, což byl čím dál tím těžší úkol. Kromě Frankových se zde ukrývali ještě manželé van 
Daanovi a jejich šestnáctiletý syn Petr. Později se k nim připojil ještě zubní lékař Fritz 
Pfeffer. Celkem se tedy ve stísněných prostorách ukrývalo osm lidí.  
Anna trávila většinu času čtením a psaním do 
svého deníku, který dostala ke svým 
třináctým narozeninám (tedy ještě před tím, 
než se rodina ukryla). Anna líčí ve svém 
deníku soužití osmi lidí, jejich různé povahy, 
jejich schopnost či neschopnost přizpůsobit 
se stísněným podmínkám a ostatním, jejich 

 

ANNA FRANKOVÁ…  příběh židovské dívky 



 15

prožívání války, své citové vzplanutí k Petrovi, neshody se svou matkou a respekt vůči otci či 
hledání cesty ke své sestře.  
Lidé skrytí v zadním traktu domu žili po celé dva roky v odloučenosti od světa a lidí, nemohli 
vůbec vycházet ven a žili v neustálém strachu z odhalení.  
Annin deník končí posledním zápisem dne 1. srpna 1944. O tři dny později vniklo do zadního 
traktu gestapo (nacistická policie) a zatklo všechny ukryté osoby. Všichni byli odvezeni do 
koncentračních táborů, kde byli rozděleni podle pohlaví, byla jim oholena hlava a na paži 

vytetováno identifikační číslo. V noci byli natlačeni do 
studených budov, kde se šířily nemoci. V březnu 1945 vypukla 
v táboře epidemie tyfu, na kterou zemřelo 17 000 vězňů. 
Zesláblá Margot se zabila pádem z postele a o několik dní 
později umírá i Anna.  
Z celé rodiny přežil jen Annin otec Otto Frank, který se po 
skončení války vrátil do Amsterodamu a zjistil, že jeho žena i 
obě dcery nežijí. Miep Giesová mu předala deník, který po 
jejich zatčení v úkrytu našla a Otto jej shledal jako přesný 

záznam jejich života. Otto dlouho zvažoval vydání deníku, protože to pro něj bylo příliš 
bolestné. Nakonec se rozhodl deník vydat a ten se stal jednou z nejčtenějších knih na celém 
světě a byl přeložen do mnoha jazyků.  
 
Toto je smutný příběh pouze jedné židovské rodiny. Nacisté v čele s Hitlerem však zabili 
během války až 6 miliónů Židů….. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Maruška Křížková, 3.B a Petra Hanáková 5. A 
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Nejrychlejší suchozemský pták  

Nejrychlejší suchozemský pták je pštros Struthio camelus, který dokáže i se svou váhou 136 kg běžet 
rychlostí 72 kilometrů v hodině. 

  

Nejlepší želva potapěčka 

V květnu 1987 vytvořila kožatka Dermochelys coriacea u Panenských ostrovů rekord, když se potopila do 
hloubky 1 200 m. 

  

Nejtěžší zelí 

Nejtěžší hlávku zelí vypěstoval v roce 1989 Bernard Lavery of Llanharry z Velké Británie. Obr vážil 56,24 
kilogramu. 

  

Nejhlubší kořeny 

Nejhlubší kořeny byly změřeny u jednoho druhu fíkovníku v Jižní Africe. Sahají do hloubky 120 metrů pod 
zemí. 

  

Nejrychleji rostoucí rostlina 

Nejrychleji rostoucí rostlinou je bambus. Bylo naměřeno, že dokáže vyrůst 93 centimetrů za jediný den, což 
odpovídá rychlosti 0,00003 kilometrů za hodinu. 

  

Největší ovocný sad 

Největší ovocný sad se nachází v Brogdale ve Velké Británii. Je zde přes 4500 ovocných stromů, z toho asi 
2300 jabloní a 400 hrušní. 

  

                                                                                                                                      Veronika Surá, 5. B 

 

 

ZAJÍMOVSTI ZE SVĚTA aneb věřte, nevěřte… 
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V této rubrice pro vás máme novinku. Kromě tipů ke čtení se zde dozvíte také o našich 
slavných spisovatelích. 

 

Tip pro holky:  

Jak přežít svou maličkost 

Francine Oomen 

Přestěhovala jsem se s mámou a jejím Sašou – nevlastním tátou, do 
Gromingenu a zvykám si v nové škole. Spolužáci se mi posmívají a já 
bych hrozně chtěla, aby mě obdivovali. Chci piercing a módní věci na 
sebe, ale doma na to neslyší. Tam mě má rád jen můj jednoměsíční 
brácha Ferďánek Kakánek. A miluji graffiti, přes něj jsem poznala 
Nosáče – svého nejlepšího kamaráda….. 

 

 

Tip pro kluky: 

Klub záhad – Zámek přízraků 

Thomas Brezina 

Členové klubu záhad mají za úkol prošetřit záhadné události, ke 
kterým dochází na zámku Westfinster. Jakmile Jupiter, Vicky a 
Nick narazí na staré dokumenty a fotografie, je jim jasné, že na 
„zámku přízraků“ muselo před sto lety dojít ke strašlivému 
zločinu…. 

 

Tereza Bojdová,5.A 

 

 

MOJE OBLÍBENÁ KNIHA  
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Naši velikáni 

Josef Kajetán Tyl 

4.2.1808-11.7.1856 

Josef Kajetán Tyl se narodil roku 1808 v Kutné Hoře, jeho otec byl 
krejčím a vojenským muzikantem. Tyl od roku 1822 studoval na 
gymnáziu v Praze a od roku 1826 v Hradci Králové, kde bydlel u 
Klicpery. Do Prahy se vrátil na filosofii, ale již 1829 hraje české hry u 
Hilmarova kočovného divadla. Po rozpadu divadla hrál Tyl v německých 

divadelních společnostech v Bavorsku, v Sasku a v Itálii. Roku 1832 našel práci jako účetní v 
kasárnách v Praze, ale zůstal nadále ochotníkem a nadto se stal redaktorem a začal překládat 
divadelní hry z německých originálů a také Shakespeara. Pustil se i do vlastních dramat. V 
letech 1835-1837 byl Tyl ředitelem ochotnického Kajetánského divadla (zde hrával také Karel 
Hynek Mácha). Roku 1842 opustil práci v kasárnách, stal se režisérem českého divadla v 
Růžové ulici v Praze, od roku 1846 působil jako dramaturg českých her ve Stavovském 
divadle. Vyčerpán umírá Tyl předčasně ve 48 letech na "štaci" v Plzni, dne 11. července 1856. 
Zde je pochován na Mikulášském hřbitově. 

 

Božena Němcová 

4.2.1820-21.1.1862 

Původ této spisovatelky, jedné z výrazných autorek české 
obrozenecké éry a zakladatelky novodobé české prózy, je zahalen 
tajemstvím (podle některých odborníků je nemanželskou dcerou 
kněžny Kateřiny Zaháňské, nebo její sestry Dorethey a nejistota 

panuje i okolo jejího roku narození). Dle oficiálních pramenů se Němcová narodila jako 
Barbora Novotná (později Barbora Panklová) ve Vídni, vyrůstala v rodině Panklových v 
Ratibořicích u České Skalice. Výrazně ji ovlivnila rodinná výchova babičky Magdalény Novotné 
- prosté venkovské ženy. Jako sedmnáctiletá byla provdána za finančního úředníka Josefa 
Němce, který byl často služebně překládán. Spolu s ním a čtyřmi dětmi pobývala v Josefově, 
v Litomyšli, v Polné, Domažlicích, v Uherských Ďarmotech a v Praze. Manželství Josefa a 
Boženy Němcových však příliš šťastné nebylo, zejména kvůli hrubé a panovačné povaze J. 
Němce. Božena Němcová se díky osobnímu půvabu, přirozenému talentu a společenské 
angažovanosti stýkala s mnoha představiteli české kultury a představiteli vlastenecké 
inteligence, do jejichž společnosti pronikla během svého pobytu v Praze v létech 1842-1845. 
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Tato léta jsou dobou jejího velkého duševního a vzdělanostního vývoje. Na Chodsku (1845-48) 
Němcová zase přišla do styku s lidovým světem a tradicemi, 
venkovský lid si ji velmi oblíbil. 

Pro nejmenší děti vydala Božena Němcová spoustu krásných 
pohádek, z nichž nejznámější jsou Sůl nad zlato, Princ Bajaja 
nebo Čertův švagr. 

 

 

Karel Jaromír Erben (1811 – 1870) 

Pohádky, které sbíral a pro děti napsal patří dodnes k nejoblíbenějším. 
Z nejznámějších můžeme jmenovat O Zlatovlásce, Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký, Tři zlaté vlasy Děda Vševěda či Pták Ohnivák a liška 
Ryška.  

Na základě pověstí vytvořil Erben řadu dalších dějových básní, tzv. 
balad, vydaných ve sbírce Kytice. 

Tereza Bojdová, 5.A 
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Příběh bohyně Et pokračuje… 

Život vŽivot vŽivot vŽivot v    palácipalácipalácipaláci    

Malé Et je už deset let. V paláci se jí líbí. Také Wil si s ní hraje jako s vlastní sestrou. Wil 
totiž neví, že Et není jeho sestra. Společně se učí jezdit na koni, šermovat, střílet z luku, jíst 
slušně, tančit a být zdvořilí. No, zdvořilost jim moc nejde. Ale jinak jim to celkem jde. Čas 
rychle ubíhal a jednoho dne bylo Et 18 let. Uspořádali velikou oslavu, na které si Et měla 
vybrat ženicha. Ale Et se zamilovala do Wila. Věděla ale, že si Wila nemůže vzít, protože je 
její bratr. A toho dne jí kníže prozradil své tajemství. Že Et není jeho dcera a že její matka 
jí nechala dopis.  

Toto bylo v dopise: 

 Ahoj dcerko.  Je ti už 18, tak bys m ěla                                                                                                                                                            

vědět kdo jsi.  Jsi poslední bohyn ě na Sv ět ě. 

Svá kouzla používej velice opatrn ě. Jsi jiná 

 než ostatní lidé. Doufám, že budeš ta  

nejlepší bohyn ě v život ě. Tvoje máma. 

Et se musí rozhodnout.                                              Pokračování příště. Díl se jmenuje: Útěk 

Aneta Románková, 5.B 

Ve světě řeckých bohů ještě zůstaneme a představíme vám jednu prapodivnou bytost. 

Chiméra je dcerou stohlavého obra Týfóna a Echidny, 
napůl ženy, napůl hada. Sama je fantastická nestvůra. 
Zepředu měla podobu lva, uprostřed divoké kozy a zezadu 
draka. Její tři tlamy chrlily oheň. Chiméra střežila vchod do 
podsvětí. Člověka okamžitě ucítila, vylezla ze svého doupěte 
a chrlila na něj oheň. Zabít ji se podařilo Bellerofontésovi, 
který přiletěl na okřídleném Pegasovi a zasáhl ji několika 
smrtícími šípy.                                                             Bára Klimešová, 4.B  

 

Z ŘECKÉ MYTOLOGIE… 
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Vtípky nejen ze školních lavic 

Otec běduje: „Zase nemám ve sportce ani jediné číslo správně!“ 

Syn ho chlácholí: „Nic si z toho nedělej, tati, mně se dneska 

při písemce z matiky stalo přesně totéž!“ 

Vicky přijde do školy a má jednu botu černou a druhou hnědou. 

Pepíček jí řekne: „Máš na sobě dvoje různé boty.“ 

Vicky: „Ano, já vím a nejlegračnější na tom je, že mám doma 

ještě jeden takový pár.“ 

Pepíček nemá právě dobré známky. Doma se zeptá maminky: 

„Umíš napsat své jméno i se zavřenýma očima?“ 

Maminka: „Samozřejmě, proč?“ 

Pepíček: „Tak zavři oči a podepiš mi žákovskou knížku!“ 

V zoologické zahradě se ptá dívka své sestry: „Co by asi řekl ten tygr, 

kdyby teď uměl mluvit?“ 

Starší sestra: „Řekl by: Já jsem leopard!“ 

Tereza Bojdová, 5.A 

Písemku jsem až na chyby napsal dobře. 

Pomačkaný sešit mi maminka narovnala pohlavkem. 

Přeji si, aby paní učitelka vyvolala, koho chce, jen ne mě. 

Ve škole jsem dostal pusu. Popsat. 

Na výletě jsme viděli levého indiána. On si na pravého jen hrál. 

Na chatu jezdím s rodiči rád, protože musím a nechci je zarmoutit           

                                                                                                                   Lucie Janíková, 5. A 

 

S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP… 
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                                                                                                               Tereza Bojdová, 5.A 

 

KOMIKSOVÝ SERIÁL 
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Školní rok se blíží ke konci, ale na vás čeká ještě poslední číslo Pětikvítku, ve kterém najdete: 

� zajímavosti o oblíbené pohádkové bytosti – drakovi 
� vaše oblíbené hvězdy (Vanessa Hudgens, Hilary Duff, Michael 

Jackson …) 
� hádanky z vesmíru a poutavé informace o Merkuru, Venuši, 

kometách, meteoritech či kráterech… 
� co je to džungle a jací živočichové v ní žijí… 
� spoustu křížovek, kvízů, hádanek a vtipů… 
� další osud bohyně Et či kdo byla Pandóra… 
� nové návrhy klipartů na téma Lidé… 
� zajímavosti o letní pochoutce – zmrzlině a recept na ledovou tříšť 

se sirupem… 

 

Přivolejte sluníčko letní omalovánkou! 

 

CO VÁS ČEKÁ PŘÍŠTĚ… 


