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Školní časopis 1. stupně  

zš   5. KVĚTnA 
ROŽNOV pod 
 RADHOŠTĚM PĚTIKVÍTEK 
 



 

 „Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž 
se s ostatními pohromadě.“ 

                                                                                                         R. Fulgham 

 

 

Úvodní citát je o kamarádství, a protože my jsme vaši kamarádi, připravili jsme si 
pro vás další zábavné čtení. V listopadovém vydání najdete rubriky, které znáte 
už z prvního čísla, ale také několik nových. 

Přejeme Vám příjemné čtení a spoustu kamarádů, protože s nimi je svět veselejší. 

Váš redakční tým 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace: Maruška Křížková, 3.A 

A JE TADY DRUHÉ ČÍSLO... 



Mráček 

Alžbětka Konrádová, 2.B 

Kampak letíš mráčku  

ve svém modrém fráčku? 

Letím pršet na květiny, 

na růže a kopretiny. 

 

Čímpak, ale pršíš mráčku,  

ve svém krásném modrém fráčku? 

Kropím, prším, zalévám, 

v každé kapse kapku mám. 

 

Sněhulák 

Ondra Adamac, 2.B 

Sněhuláku, sněhuláku 

Co si přeješ k Vánocům? 

To víš, milý brachu, 

stačí kousek hrachu. 

 

 

      

 

      Očka 

      Natálka Bělunková, 3.B  

      Na paloučku kvítí,  

      čtyři očka svítí. 

     Očka jako skleněnky,  

     kolem voní pomněnky. 

     Hnědovlásek s Bělkou  

     mají práci velkou. 

     Pozorují právě 

     mravenečky v trávě. 

 

 

 

              

 

        

     Vlak 

     Renda Čechmánek, 2.B 

     Jede, jede vláček 

     a nad ním malý mráček. 

     Pod ním hezká travička  

     a na travičce kytička.

 

CHVILKA POEZIE…  



Pokud máte rádi kočičky, několik vám jich představíme (s některými se ale raději nemazlete). 

Karakal 

Karakal je kočkovitá šelma střední velikosti-délka dosahuje 
zhruba 65cm plus 30cm ocas. Je podobný severněji žijícímu 
rysovi, s nímž je příbuzný, na rozdíl od něj však je útlejší,má 
delší nohy a krátkou jednobarevnou srst (může být vínově 
červená,šedá nebo písková.) Pouze mláďata mají červenavé 
skvrny na spodní straně, dospělí jsou bez kresby kromě 
černých skvrn nad očima. Také uši jsou černé, a na konci 
opatřené dlouhými chomáčky chlupů. 

Karakal znamená turecky černé ucho.  

 

 

Puma 

Puma je velikostí srovnatelná s levhartem, i když velikost se liší 
podle poddruhu. Puma americká je štíhlá, svalnatá kočka, hlava je 
v poměru k tělu malá a obličejová část je krátká. Má krátké a 
kulaté uši. Pumy jsou velmi silné a mrštné, k tomu jim napomáhají 
silné končetiny a velmi dlouhý, tlustý ocas. Pánevní končetiny jsou 
delší než přední, to jim dává sílu k dlouhým skokům (až 12 m do 
dálky, 5 m do výšky). Srst je jednobarevná, žlutohnědá, 
červenohnědá, hnědošedá i všechny odstíny mezi, záleží na 
poddruhu. Pumy tropických oblastí bývají zbarveny více do 
červena. Výskyt černé pumy nebyl vědecky potvrzen. Břicho a 
pysky jsou vždy světlejší až bílé, konce uší a špička ocasu jsou 
černé. Koťata jsou tmavě skvrnitá, na ocase mají tmavší kroužky. 

Pumy patří, ač se to nezdá, mezi malé kočky, jejich nejbližším 
žijícím příbuzným je jihoamerický jaguarundi, šelma jen o málo větší než kočka domácí. Stejně 
jako ostatní malé kočky neumí řvát, ale přede, a je příbuznější domácím kočkám, než lvům.  

 

 Bára Klimešová, 4.B 

MÁME RÁDI ZVÍ ŘATA… 



 

A teď přijdou na řadu konečně kočičky, se kterými se můžete bez obav pomazlit. 

Ahoj, já se jmenuji Kokeš!                                           Ahoj, já jsem Nikča! 

Jsem kotě. Mezi svými kamarády si 
povídáme jedním couravým jazykem. Asi 
takto: Mňáu, mňaúú, mňau a ještě je 
spoustu jiných verzí. Mám velmi mlsný 
jazýček. I když jsem malý, mám výborné 
drápky.   

                                                         

                                                                                                          Mňáu! Mňaúúúúúúúúúú! 

Koťata, první dny v novém domově 

První dny v novém domově jsou pro kočku i pro nás velmi vzrušující. Kočka či kotě si musí 
zvyknout na nové lidi i na nový domov. Jak to kočičce usnadnit a jak jí pomoci, aby vše 
probíhalo příjemně pro ni i pro vás? Bude mít v novém domově i nové zvířecí přátele? Jak ji 
přijmou a jak si na sebe zvyknou? Toto jsou jistě otázky, které si pokládá každý nový páníček. 

Co vás čeká?  

Můžu se vám však zaručit, že s kotětem to není vůbec jednoduché. Kotě je jako malé dítě, 
všude vleze i do té nejmenší škvíry, kde jak by jste vy předpokládali se nemůže vlézt, leze do 
květináčů, stahuje ubrusy, špacíruje po kuchyňské lince, pokud máte doma počítač, určitě se 
mu bude líbit myš, se kterou se pořád hýbe a taky klávesnice, po které se tak dobře prochází, 
drápky zkouší odolnost vašeho nábytku, záclon i závěsů.       

Kočku nebo kocoura?  

Rozhodujete se mezi kočkou nebo kocourkem? Na první pohled patrným rozdílem je jejich 
vzhled. Kocouři jsou ve všech ohledech impozantnější než kočky. Povahou se však příliš neliší-
existují příjemní i méně příjemní kocouři a totéž platí i pro jejich protějšky. Jestliže 
plánujete založit chov, musíte si vybrat kočku. Nevykastrovaní kocouři se totiž kvůli svému 
značkování chovají v bytě velmi obtížně. Mate-li dům, je tu možnost voliéry pro kocourka.  

 

Další kočičí mazlíčky vám představíme v dalším čísle a opět nebude chybět ani pár dobrých 
rad týkajících se jejich chovu. 

                                                                                             Kristýna Lhoťanová, 4.B 



 

VELKÝ KOČIČÍ KVÍZ 

A u kočiček ještě chvíli zůstaneme. Ale tentokrát ukažte vy, jak dobře je znáte. A protože 
myslíme opravdu na všechny, máme tento kvíz pro tři kategorie. Ale sami posuďte, na kterou 
si troufnete. Hodně štěstí!!! 

 

1. Kategorie – pro žáky 1. a 2. třídy 

1. Jak se říká mláďatům koček 

a) koťata                                                  b) štěňata 

2. Jakým způsobem kočky loví? 

a) Plíží se, a pak se vrhnou na kořist          b) honí kořist tak dlouho, až se vyčerpá 

3. Kartáče používají majitelé koček 

a) k česání                                                  b) ke krmení  

4. Umějí kočky šplhat? 

a) ano                                                         b) ne 

 

2. Kategorie – pro žáky 3. a 4. třídy 

1. K čemu slouží škrábací stojánek? 

a) k drbání koček na srsti                         b) k zaostření drápků koček 

2. Jak často by měla být kočka krmená? 

a) dvakrát denně                                       b) jednou denně 

3. Kdo se pere častěji? 

a) samci                                                     b) samice 

 

 

 



 

3. Kategorie – pro žáky 5. třídy. 

1. Kterou část svého těla může kočka zatáhnout? 

a) oči                                                       b) drápy 

2. Které zvíře je předkem domácí kočky? 

a) kočka plavá                                           b) kočka divoká 

3. Proč kočky značkují předměty svým pachem? 

a) značí si svůj záchod                              b) varují případné vetřelce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správné řešení:  

1. Kategorie: 1. a, 2. a, 3. k česání, 4. A 
2. Kategorie: 1. b, 2. b, 3. a 
3. Kategorie: 1. b, 2. a, 3. B 

 

Autor: Tereza Bojdová, 5. A 

Tak co, věděli jste o nás, 
kočičích kamarádech, všechno? 

Pokud ne, nevadí. Na konci 
stránky najdete správné 
odpovědi. 

Mňau! 
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17. listopad 

Protože 17. listopad je naším státním svátkem, zajímalo nás, jestli lidé vědí, proč je toto datum tak 

významné. 

Na rožnovském náměstí jsme pokládali tyto 

otázky: 

1. Proč je 17. listopadu státní svátek? 
2. Ve kterém roce byla sametová revoluce? 
3. Proč se jí říká sametová? 

 

Správně odpovědělo 20 lidí, špatně 1.  

Petra Hanáková, Lucka Janíková, 5.A 

 

 

 

Co že to ty Trojanovické doly vlastně jsou? 

Jsou to doly, v nichž se schovává vrstva uhlí. Tyto doly jsou uzavřeny, a to nejen kvůli svojí poloze. 
Uvažovali jste někdy o otevření těchto dolů? Ano? A přemýšleli jste někdy, co by bylo potom? 
Znečištění ovzduší, rozšíření průmyslu, poškození přírody. Opravdu to tak chcete? O tom jsme se šli 
přesvědčit sami. Došli jsme na náměstí a ptali se lidí na jejich svobodný názor. A jak to dopadlo? 

 

Osm lidí by je otevřít nechtělo, třem lidem 
by jejich otevření nevadilo.  

 

 

 

 

 Kiki Žitníková, 5.B 

SLOVO MÁTE VY… 



 

 

Všichni víme, že naše krásná barevná ŠKOLA stojí v krásném, 
malebné a dřevěném městečku Rožnovu p. R. Po celý rok se 
dozvídáme názory na naše město od studentů naší školy, ale co 
takhle od učitelů? Mají taky svůj názor, ne? 

Na naše otázky nám našla odpovědi paní učitelka Vokatá. 

Otázky a odpovědi zněly: 

1) Jak dlouho žijete v Rožnově? 

        Odpověď: 32 let. 

2) Která rožnovská památka je podle vás nejcennější? 

        Odpověď: Valašské muzeum v přírodě. 

3) Kdyby jste byla turistka, kde byste se nechala ubytovat? 

        Odpověď: Někde mimo Rožnov – ubytování mi přijde drahé. 

4) Co byste tu změnila? 

       Odpověď: Nové kulturní středisko. 

5) Co podle vás nejvíc láká turisty? 

       Odpověď: No… určitě Pustevny a Valašské muzeum v přírodě. 

                                        Kiki Žitníková, 5.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo, kde žijeme 

„Rožnove, 
Rožnove, dřevěné 
městečko….“ 

Možná znáte tuto 
písničku od svých 
babiček. Naše škola 
se právě v tomto 
městečku, kterému 
se říkalo dřevěné 
nachází. Je to 
krásné místo, se 
spoustou kulturního 
i sportovního vyžití. 
Najdete zde 
Valašské muzeum 
v přírodě, které po 
celý rok nabízí 
bohatý kulturní 
program. Pokud jste 
založeni spíše 
sportovně můžete 
vyrazit po 
turistických trasách 
např. na Pustevny a 
Radhošť, kde 
najdete sochu boha 
Radegasta. A kdo 
nechce šlapat pěšky 
může šlapat po  
cyklostezkách na 
kole. 

A jak se líbí 
Rožnov a jeho okolí 
samotným 
obyvatelům? Na 
jejich názor jsme se 
ptali na 
rožnovském 
náměstí. 

 



 

Anketa - Pustevny 

Pustevny snad každý obyvatel Rožnova aspoň jednou navštívil, ale víte o nich něco zajímavého? 

Položili jsme lidem na rožnovském náměstí tyto otázky: 

1. Kdo vytvořil sochu boha Radegasta?   
(Albín Polášek) 

2. Kolikrát byl Radegast převážen na 
Pustevny? (dvakrát) 

3. Jak těžká je socha Radegasta?  (2,5 
tuny) 

4. Čeho je to bůh?  (pohostinnosti, 
plodnosti a úrody) 

5.  Jaká je nadmořská výška Pusteven?  
(1018 m) 

6. Jaká je nadmořská výška Radhoště?  
(1129 m) 

7. Jak se jmenuje rozhledna na Pustevnách? (Cyrilka) 

Vláďa Chmelař, 3.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pod mořskou hladinou 

Nepotopitelný Titanik 

Ledovce plující na jaře severním Atlantikem představují pro lodní dopravu obávanou překážku. 
Některé z nich se tyčí nad proplouvajícími loděmi do výšky věžáků, ale devětkrát větší bloky 
se pohybují skrytě pod hladinou. Jenomže pasažéři na palubě Titaniku se při jeho první plavbě 
v dubnu 1912 ledovců nebáli. Všichni věřili, že se plaví na nejbezpečnější a nejluxusnější lodi. 

Bohužel však ne nepotopitelné, jak se všichni 
domnívali.  

V noci ze 14. na 15. dubna udeřil do trupu Titaniku 
obrovský ledovec, který e skrýval pod hladinou. 
Titanik šel během tří hodin ke dnu. Při této 
nejznámější lodní katastrofě v dějinách zahynulo více 
než 1500 lidí.  

Natálka Bělunková, 3.B 

 

 

  Krakatice v síti 

Šest metrů dlouhý hlavonožec uvízl v síti výzkumné 
expedice. Je to 50-ti kilová krakatice obrovská. Ta patří 
k druhu Architeuthis, který žije ve velkých hloubkách a 
jehož výskyt v Mexickém zálivu nebyl potvrzen. Vytažení 
z hloubky 450 metrů ale krakatice nepřežila. Jediný 
exemplář tohoto druhu vyplavilo moře v roce 1854 
v deltě řeky Mississippi.  

 

 

Tereza Bojdová, 5.B 

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA aneb věřte nevěřte…. 



Osmisměrka 

V osmisměrce najdi slova: opice, orel, žirafa, lev, myš, papoušek, kočka, oko, uši, park, ufo, 
očko, podzim, jaro, auto, koala, krk, gepard, kakadu, čokoláda, pták, holub, kufr, sníh. 

Zbylá písmena vepiš do rámečku. 

P O D Z I M J A R O P U O R E L 

G E P A R D O Ž I R A F A K R K 

L E V Z M Y Š P K   R O A U T O 

P A P O U Š E K I O K O I U Š I 

K A K A D U       C Č Č K U F R 

P T Á K M H O L U B E K S N Í H 

Č O K O L Á D A     K O A L A A 

 

Tajenka: 

 

Pomoz Mindě dostat se k mléku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Janíková, 5.A 

        

KDO SI HRAJE  NEZLOBÍ… 



 

Znáš odpovědi na tyto otázky? 

1. Kterým dnem podle kalendáře začíná podzim? 
2. Které zvíře mívá mláďátka i na podzim? 
3. Co to znamená, když nad nějakým místem v lese poletuje mladá vrána a kráká? 
4. Kam se na podzim podějí motýli? 
5. Kdy se říká o ptáku, že „letěl umřít za moře“? 
6. Hádanka: Jeden rok to na pole rozhodím, druhý rok sklidím. Co je to? 
7. Kam se běží zajíci pohodlněji – z kopce nebo do kopce? 
8. Který obyvatel lesa si suší na stromech houby? 
9. Co je uvnitř ptačích kostí? 
10. Je pavouk hmyz? 
11. Které zvíře má nohy vyvráceny chodidly od sebe a ven? 
12. Sedí v lese stařeček a má tmavý čepeček. Co je to? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Pokud Vám některé otázky dělaly problém, tady je správné řešení: 

1.23. Září, 2. Zaječice, 3. Znamená to, že na tom místě je mršina nebo raněné zvíře,  
4. Většina zahyne, někteří zalézají do skulin stromů, plodů, domů a tam přezimují,  
5. Když ho lovec zasáhne, 6. Ozimy, 7. Do kopce, 8. Veverka, 9. Vzduch, 10. Není, 11. 
Krtek, 12. Hřib. 
 

Lucie Janíková, 5.A 
 



 

Smějeme se! 

Pepíček a boxer 
Pepíček ráno vstal a maminka mu řekla: „Pepíčku, odpovídej na všechno ano.“ Pepíček šel do 
obchodu a paní prodavačka se ho ptala: „Pepíčku, chceš čokoládu?“ „Ano“, říká Pepíček.  Šel 
domů a potkal boxera a ten se ho ptal: „Pepíčku, chceš dostat ránu?“ Pepíček řekl ano a dostal 
ránu. Druhý den ráno řekla maminka Pepíčkovi: „ Pepíčku, odpovídej na všechno ne.“ Šel do 
obchodu a paní prodavačka se ho ptala: „Chceš čokoládu?“ „Ne“, odpověděl Pepíček. Šel domů a 
potkal boxera a ten se ho ptá: „Pepíčku, tobě to včera nestačilo?“ „Ne“, řekl Pepíček.                     

 
Vláďa Chmelař, 3.B 

 

Poučte se s komiksem 

 

             

              Po přečtení komiksu, zkuste odpovědět  

              na otázky na jeho konci.  

                             Příjemnou zábavu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          

 

 

                               

 

                                                                            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Wrobel, 4.B 



Pokud rádi čtete a právě nevíte po jaké knize sáhnout, máme pro vás pár tipů. 

První starosti 

Jacqueline Wilsonová, ilustroval: Nick Sharratt 

Čtrnáctiletá Sally si připadá proti svým kamarádkám Magdě a Nadi příšerně 
tlustá. Proto se rozhodne, že bude držet dietu. Když tak však učiní, 
neuvědomuje si do jakého nebezpečí se pouští. Nevinná dieta se mění 
v nemoc jménem mentální anorexie. Nakonec se jí podaří překonat závislost 
na hubnutí a bude zdravá jako dřív.  

Petra Hanáková, 5.A 

www.trápení 

Jacqueline Wilsonová 

Máš nějaké trápení? Problémy doma nebo ve škole? Nevíš si s tím rady? 
Otevři si třídní webové stránky www.trápení , napiš, co tě trápí – 
podepisovat se nemusíš – a počkej, až se tam objeví nějaká dobrá rada. 
Aspoň tak to plánoval pan učitel Speed, když tyhle „strašně cool a super a 
naprosto bombové“ webové stránky pro svou třídu zakládal. Lily, Ben, 
Nataša a ostatní mají samozřejmě pocit, že těch problémů je víc než dost, 
ale sami zjistí, že nejlepší rada někdy přichází z míst, odkud by to člověk 
nejmíň čekal.  

Kiki Žitníková, 5.B 

Pátračka Gilda 

Jennifer Allisonová 

Gilda Joyceová je na první pohled obyčejná školačka. Ale pozor! Pod maskou 
všednosti se skrývá osoba mnoha talentů! Je nejen nadaná „spisovatelka“, ale 
především má detektivní schopnosti, a to v oblasti paranormálních jevů! 
Pravda, ještě nedokončila ani jediný román,  přece  

nějak začínal, ne? A když se jí souhrou šťastné náhody a vlastní drzosti podaří získat pozvání 
na prázdninovou návštěvu v sídle jejích vzdálených a trochu podivných příbuzných ze San 

MOJE OBLÍBENÁ KNIHA, můj oblíbený film… 



Franciska, vypadá to, že přišla její velká šance. V jejich domě totiž docela jistě straší, ať už 
si o tom Gildin strýc a nepříjemná sestřenice myslí, co chtějí. A Gilda tuhle záhadu rozhodně 
rozlouskne.  

Kiki Žitníková, 5.B 

 

A nezapomínáme ani na naše malé čtenáře. Tak teď něco pro vás, mrňata. 

 

Dášeňka čili život štěněte 

Karel Čapek 

Pan čapek napsal tuto oblíbenou dětskou knížku, po té, co si pořídil 
drsnosrstého teriéra Iris, mámu Dášeňka. Tato krásná knížka 
obsahuje kromě Života štěněte i další psí příběhy: Jak se fotografuje 
štěně, Pohádky pro Dášeňku, O psích zvycích nebo třeba O lidech. 
Přečtěte si toto půvabné vyprávění s obrázky a zažijete spoustu 
legrace.  

Kiki Žitníková, 5.B 

Velká kniha pro malé výtvarníky 

Tato kniha vás seznámí s hlavolamy, poradí vám jak vyrobit 
ozdobné krabičky a rámečky, zvířátka z papíru, dopravní 
prostředky, hračky, stolní hry a další zábavné předměty. Můžete 
s ní krok za krokem podle ilustrovaného návodu sami vyrobit 
spoustu pěkných věcí, zažít legraci a potěšit třeba milým dárkem 
své kamarády.  

         

Kiki Žitníková, 5.B 

 

 

 

 

 



 

A pokud raději koukáte na filmy, máme pro vás následující tip. 

 

Název: Cesta do fantazie 

Filmový žánr: animovaný, dobrodružný, fantasy, pohádka 

Mé hodnocení: ***** (z pěti)   

Něco málo o filmu: Desetiletá Chihiro je obyčejná 
japonská holčička. Když se se svými rodiči vydává 
poprvé do svého nového bydliště, jejich auto 
zabloudí na 
opuštěnou 

lesní cestu, vedoucí k záhadnému tunelu. Chihiro i 
její rodiče se vydají dovnitř a objeví cosi, co 
považují za opuštěný lunapark. Po částečné nudné 
prohlídce se rozhodnou jít do čínské restaurace, 
která je poblíž. Ovšem město je až nezvykle prázdné 
a restaurace taktéž. Jenže stoly se tam prohýbají pod plnými mísami chutného jídla a rodiče 
podlehnou lákavé nabídce občerstvení v opuštěných stáncích, ale vzápětí se promění ve vepře. 
Chihiro se snaží najít pomoc, ale místo toho zjistí, že není v jen tak  obyčejném městečku, ale 
v sídle Yubaby zlé čarodějnice s obří hlavou a malým tělem, které patří honosný lázeňský dům, 
kde si chodívá odpočinout tisíce bohů. Když bude mít Chihiro práci, nemůže se jí nic stát. To 
ji vypověděl Haku, čarovný učeň Yubaby, a taky ji práci zajistil. Tam zažívá spoustu 

dobrodružství a brzy ji dojde, že to není jen 
nějaký sen. Později se však do Hakua zamiluje a 
není si jistá, jestli ji víc trápí strach o rodiče 
nebo hluboká láska k Hakuovi. Nakonec se jí 
podaří Yubabu společně s Hakuem a jejím 
dvojčetem obelstít a Chihiro se spolu s Hakuem a 
rodiči vrátí domů.  

 

Takže vše končí Happyendem! 

 

Kiki Žitníková, 5.B 



O zlém skřítkovi 

Kdysi dávno žil na starém hradě zlý skřítek. Lidem, co žili ve vesnici, bral jídlo a peníze. 
Jednoho dne šel pasáček Honzík pást své ovečky na kopec, na kterém stál skřítkův hrad. 

Skřítek si Honzíka všiml a když se nedíval, jednu 
ovečku mu vzal. K večeru začal Honzík přepočítávat 
své ovečky. \když zjistil, že mu jedna chybí, začal ji 
všude hledat. Nemohl ji nikde najít, tak si sedl na 
kámen a začal plakat. Skřítek si ho všiml a bylo mu ho 
líto, tak Honzíčkovi ovečku vrátil a ukázal mu cestu 
k pokladu. Ten pak Honzík rozdal lidem, které skřítek 
okradl. 

Autor: Petra Hanáková, 5.A 

 

Zazděný Ketyn 

Byla neděle 8. listopadu. Jeli jsme na chatu zateplovat. Jako obvykle jsme s sebou vzali i 
kocoura Ketyna (s nadějí, že tam vyběhá svoje špeky – jenže marné). Ketyn si zaletl na půdu 
do vikýře. Děda s tátou tam pokládali dřevěné desky a izolační vatu. Když jsme chtěli 
odjíždět, ozývalo se z půdy žalostné mňoukání. Hledali jsme, ale Ketyn nikde. Po půl hodině 
hledání jsme ho našli. Táta s dědou mu deskami zatarasili cestu zpátky a on nemohl ven. 
Odkryli jsme desky, aby mohl vyskočit, ale on nechtěl. Až v pondělí ráno jsme ho vyzvedli 
z chaty – sám vyskočil ven!!! Doma si lehl a jedl a spal, jedl a spal, jedl a spal a pořád dokola. 

Autor: Lukáš Bojda, 3.B  a Tereza Bojdová, 5.A,  

                                      

 

 

 

 

                                                                                Ilustrace: Tereza Bojdová, 5.A 

ČAS KRÁTKÝCH POVÍDEK…  



 

 

Popis: 

Paneláky jsou 3927-mi patrové, auta létají, ženy mají křídla a ostré zuby, muži mají ocasy a 
jedno ucho, děti jsou z ohně, zvířata hoří, jídlo na přání a Karel Gott žije. 

Jejich jazyk: 

Je jednoduchý. mluví a píšou opačně než my. Třeba, ,ahoj‘‘ oni řeknou ,,joha‘‘ 

A tak to začalo. Bylo 62.životníka (to je datum) a byl vesmírný svátek. Přiletěli všichni 
dokonce i Renonci z Boldu. Bylo veselo i Printi z Fildu se veselili. Jenom ve škole se učilo. Paní 
učitelka totiž nebyla na státní svátky. Děti se těšily na svátek, ale paní učitelka je paní 
učitelka. Řekla: ,,ísum es tiču!‘‘a psali zase diktát (už 356 diktát). Anděla řekla: ,,akur ílob žu 
ěm‘‘. Pepík řekl: ,,mízáhcdo áj‘‘a odešel. Paní učitelka křikla: ,,es ťarv‘‘. Pepík řekl: ,,en‘‘ a 
odešel. Každý věděl, že bude potrestán zákonem číslo 16523894. To je namočení do vody 
(voda není dobrá pro děti). Pepík odešel na Insertové náměstí na oslavu. Bylo to tam krásné. 
Byly tam pavučiny veliké asi jako slon, vosy veliké jako lev, obři velicí jako mravenec, červení 
marťani, černé mraky, žluté oči a bílí pavouci. No prostě krása pro Pepíka. Nikdy nic jiného 
krásného neviděl. Krása sama. Za chvíli měl proslov pan prezident Karel Gott. Všichni jásali. 
Na konci proslovu jako vždy zazpíval svou píseň ,,karneval‘‘. 

                                             POKRAČOVÁNÍ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE 

Autor: Aneta Románková, 5.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z budoucnosti se vrátíme zpět do přítomnosti a vy se zde můžete dozvědět, jakou školu by si 
přáli vaši kamarádi. Nesedí ten popis čirou náhodou právě na školu, do které chodíme?  

 

Moje vysněná škola by měla být velká, růžová a plná dobrého jídla.  

Měla by mít velké hřiště a velkou tělocvičnu.  

Měla by dlouhé přestávky a velké chodby. 

Měla by hodného ředitele a hodné učitelky. 

Bára Klimešová, 4.B 

 

 Moje vysněná škola by neměla být ani velká ani malá. Určitě veselých barev, ne 
černá nebo jiná taková barva. Měla by mít hodné zaměstnance a dobré kuchařky 
(takové máme v naší škole), které vaří dobré jídlo. Taky by měla mít velké třídy, 
aby se v nich o DLOUHÝCH přestávkách dalo běhat. Rozhodně by neměla být u 
cesty. 

Kristýna Lhoťanová, 4.B 

                          

                       

                      Naše škola

           Naše škola je nej,  

           hej, hej, hej. 

           Je celá barevná 

           a hodně báječná. 

           Máme ji všichni rádi, 

          protože jsme kamarádi. 

Naše redakce, 

je jen samá legrace. 

Časopis deset korun stojí 

a vaše mamka už vás honí, 

abyste si ho koupili 

a s námi se zasmáli. 

Autor: Aneta Románková, 5.B 

MOJE VYSNĚNÁ ŠKOLA…  



BOHYNĚ ATHÉNA 

Athéna je v řecké mytologii dcerou nejvyššího boha Dia. Je to bohyně moudrosti a vítězné války, 
ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění. V pozdějších dobách byla ztotožňována se svým 
římským protějškem Minervou. 

Athéna však byla i bohyní života v míru, ochránkyní práva i sněmů, dávala městům i lidem blahobyt, 
ochraňovala děti a nemocné. Athéňanům darovala olivu, byla zakladatelkou a ochránkyní řeckého 
zemědělství. Ochraňovala také umění a umělecké práce, naučila ženy příst a tkát, pomáhala stavitelům 
chrámů, muže naučila řemeslům jako zlatnictví, kovářství, barvířství. Chránila lidi, kteří jí přinášeli 
oběti. Athéna sama vynalezla pluh, hrábě, uzdu, jho, loď i válečný vůz. Také hliněný hrnec, trubku a 
flétnu. Byla velmi milosrdná, u hrdelního soudu na areopagu v případě vyrovnaných hlasů soudců vždy 
hlasovala pro osvobození obviněného. 

Její vzezření vzbuzovalo respekt, byla štíhlá a urostlá, zobrazovaná někdy v dlouhé říze, většinou však 
ve zbroji. Na hlavě nosila přilbici, v pravé ruce měla kopí, v levé štít aigidu (též egidu), na něm 
připevněnou hlavu hrůzné Medúsy. Často ji provázela sova, symbol moudrosti, znak města Athén.                                                                               

Aneta Románková, 5.B 

ETETETET        Zrození 

Jak to začaloJak to začaloJak to začaloJak to začalo 

Příběh začíná v roce 1 000 000 let před naším letopočtem. 

Bůh Zeus byl bůh bohů, vlastně skoro všeho na co si pomyslel. Zeus byl hodně starý. Měl už 946 178 
let. Byl hrozně zamilovaný až po uši. Byla to tajná láska. Jmenovala se Telfa - bohyně Planet a Hvězd. 
Měla ale jenom 258 let. Planety jí daroval Zeus na narozeniny. To víte, že byla ráda, byla hrozně ráda. 
Ale nemilovala ho, ani trochu. Byla zamilovaná do Enojíra - boha všech moří a oceánů. To víte, že by jí 
Enojír dal taky takový dárek, klidně i hezčí, jenže nemohl - neuměl to. Čas plynul jako voda a Telfa 
byla těhotná. Byla těhotná, ale s Enojírem. Což Zeus netušil. A tak Zeus až mu to řekla, začal 
připravovat velikou oslavu. Pozval všechny bohy a bůžky na oslavu, aby pogratulovali Telfě ke 
štěstí.Telfa to už více nemohla tajit před Diem, že je těhotná s Enojírem. Musí mu to říct. A tak mu to 
řekne: ,,Die, já jsem těhotná s Enojírem.‘‘ Zeus tomu zpočátku nevěřil, ale potom začal věřit.Telfa mu 
to celé povyprávěla. Druhý den nemohla vůbec najít Enojíra. Athéna jí pověděla, že Zeus Enojíra zabil.  
Říkala: ,,Néééé, to nemůže být pravda!‘‘. Ale byla.                                                  

 Pokračování příště. 

Autor: Aneta Románková, 5.B 

Z ŘECKÉ MYTOLOGIE…  



 

Přijde vám někdy, že dospělí mluví jinak než děti? Dospělí se většinou dorozumívají spisovně zatímco 
děti mají něco jako svůj ,,vlastní jazyk“. 

Možná se vám někdy stane, že jim ani neporozumíte. 

Proto jsem se rozhodla vám ukázat menší slovník  ,,dětského jazyka“. 

Některé vám možná přijdou nespisovné. :-( 

Slova 

mít hubu kolem hlavy => intenzivně se smát 

bruntál => brutální, extrémní 

krtek => metro 

nakrm ucho => svěř se 

prdět do hlíny => být mrtvý 

hodit bok => zatancovat si 

tchýně => člověk na zabití 

házet bobek => vykašlat se na určitou věc 

savka => vysavač 

hůlkoplazy => důchodci 

chytit nerva => rozčílit se 

oblíznout kostičku => políbit dívku 

vodkyblíkovat se => vypadnout 

bajle => 5(známka) 
cuckuj => pusa 
čuchometr => nos 

 

Slova často používaná v ICQ 

jj => Jo jo 

njn => No jo no 

nwm => Nevím 

nn,ee => Ne 

Peníze 

cent => 1Kč 

bůr => 5Kč 

půl sta => 50Kč 

čento => 100 Kč 

lirouš=> 1000 Kč 

půl sta => 50Kč 

čento => 100 Kč 

lirouš=> 1000 Kč 

pětibába => 500 Kč 

mega => 1.000.000 Kč 

Kiki Žitníková, 5.B 

KOMUNIKACE…  



 

Historie smajlíků 

V dnešní komunikaci se také velmi často objevují smajlíci. Je to ale opravdu módní hit této doby? 
Pátrali jsme, jak to se smajlíky začalo a došli jsme k překvapivému závěru. Ale to už si přečtěte sami.  

 

Usměvavý žluťásek 

Za autora grafického smajlíku, tedy rozesmátého žlutého obličejíčku, je všeobecně považován Harvey 
Ball, grafik a kreslíř z Massachusetts. Někdy v roce 1963 dostal jako umělec na volné noze za úkol 
navrhnout firemní grafiku pro povzbuzení zákazníků i zaměstnanců jedné pojišťovací společnosti. 
Obrázek, který dnes vidíme na téměř každém diskuzním fóru, tehdy prý navrhl asi za deset minut. 
Zákazník byl spokojen, žluťoučký smajlík se stal součástí firemní identity a také zaměstnanci, snad 
jako pobídku k úsměvu na pracovišti, dostali usměvavé odznaky. Tento symbol se stal velmi populárním 
a ani ne o deset let později už bylo těchto odznaků prodáno přes padesát milionů. Kdoví, zda to jeho 
autora potěšilo. Za svou práci totiž tenkrát dostal pouhých 45 dolarů a grafiku si nenechal patentovat. 
Ale podle jeho syna si Harvey Ball nestěžoval. Zdá se, že tento vynálezce smajlíku měl opravdu smysl 
pro humor.                                                   

                  ☺☺☺☺☺☺ Kristýna Lhoťanová, 4.B 

Také my jsme si vyzkoušeli návrhy smajlíků. Pokud se vám nějaký líbí, klidně si jej 
nakreslete. 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                               

 

                                                                              Veronika Surá, 5.B                 Bára Klimešová, 4.B 

 



Pokud nevíte, co si vzít v chladných podzimních a zimních dnech na sebe, nechte se inspirovat 
našimi návrhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Lucie Janíková, 5.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

MÓDA, STYL, TREND…  

Veronika Surá, 5.B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Petra Hanáková 5.A 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Bára Klimešová, 5.A 

Jak sami vidíte, 

letošnímu podzimu a 

zimě vévodí v oblasti 

módy barevnost, 

nevázanost a 

extravagance.  

Nebojte se barviček, 

letos s nimi nic 

nepokazíte. Hitem jsou 

také velké límce a 

nejrůznější čepičky či 

kloboučky. 



 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMIKSOVÝ SERIÁL…  



 

Tak to vám neprozradíme, to bude překvapení!!! 

 

A jedno překvapení pro vás máme už teď. Přejeme vám krásné adventní 
dny, málo předvánočního shonu a nějaké to cukroví klidně připalte, vaši 
domácí mazlíčci si taky rádi smlsnou. 

 

A tady je malý dárek pro vás. Asi spíše pro holky, ačkoliv…. 

ROZVRH HODIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhla a vytvořila: Veronika Surá, 5.B 
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CO VÁS ČEKÁ PŘÍŠTĚ… 


