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Školní časopis 1. stupně 

zš   5. KVĚTNA 
ROŽNOV  
pod RADHOŠTĚM  PĚTIKVÍTEK 

 



 

Vánoce jsou za dveřmi, a tak i naše druhé číslo bude tak trochu vánoční. Najdete zde recepty, příběhy, pohádky, 

básničky, anketu, exkluzivní rozhovor s opravdovou princeznou i povídání o tom proč slavíme Vánoce a jaké ctíme na 

Valašsku vánoční zvyky. A pozor uvnitř najdete také soutěžní otázku! 

Přejeme příjemné čtení a krásně prožitý čas, ve kterém Vánoce pomalu přicházejí…… 

A než nám Vánoce zaklepou na dveře, můžeme si čekání na ně ukrátit třeba hezkou písničkou…Tak kdo ji znáte, 

zpívejte s námi. 

      Bílý vánoční slon  

 
R: Bim bam, bim bam, zní z v ěží a sn ěží, 
   Bim bam, bim bam, už váno ční nastává čas. 
 
1. Nám jedenkrát do roka nosívá sny bílej slon. 
   Tmou no ční mu na cestu vyzvání kostelní zvon. 
   Zvon stoletý na v ěži má v noci sváte ční hlas. 
   Když bílej slon p řichází váno ční nastává čas. 
 
R: Bim bam, bim bam, zní z v ěží a sn ěží, 
   Bim bam, bim bam, už váno ční nastává čas. 
 
2. Slon vypráv ět d ětem jde o tom co dovede mráz. 
   Jak tužkou svou na okna vykreslí krásu všech krá s. 
   A o tom že prskavky když si cht ěj na stromku hrát, 
   tak prskají po sob ě až zbude z každé jen drát. 
 
R: Bim bam, bim bam, zní z v ěží a sn ěží, 
   Bim bam, bim bam, už váno ční nastává čas. 
 
3. Nám jedenkrát do roka nosívá sny bílej slon. 
   Tmou no ční mu na cestu vyzvání kostelní zvon. 
   Když jednou prý u lesa zají ček hlasit ě kých, 
   slon bílý se rozplynul a zvon pak vítal jen smíc h. 
 
R: Bim bam, bim bam, zní z v ěží a sn ěží… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Ilustrace: Maruška Křížková, 4.A 

 

NEŽ VÁNOCE PŘIJDOU…. 



 

Které je to děťátko? 

Zima, zima, zima, 

ta je prostě prima. 

Co se v zimě všechno děje? 

A o čem se pořád pěje? 

Pro jaké to děťátko, 

malinkaté holátko, 

máme sváteční náladu, 

a písniček hromadu, 

o něm, o tom děťátku, 

o Štědrém dni, o svátku? 

Ježíšek to jest, 

to jemu všechna ta čest. 

A to je vše k tomu, 

řekněte to někomu! 

                     Kristýna Lhoťanová 5.B 

 

 

 

 

Sněhulák 

Sněhulák je panáček,  

má na hlavě plecháček. 

Místo očí uhlíky 

a až dolů knoflíky. 

Chodí, chodí bos,  

má červený nos! 

                                                        Jiří Škrobák, 4.A 

 

Vánoce 

Máme rádi Vánoce, jsou jak zralé ovoce. 

Už jsem dostal dáreček, byl to botů 

páreček . 

Udělal jsem jeden krok, už začíná Nový rok. 

                                                      Tomáš Strnadel, 3.B 

Ježíšek 

Vánoce jsou za chvíli, 

stromeček jsme strojili. 

Máme rádi ježíška, 

 skáčeme do pelíška. 

Už je tady ježíšek 

a má krásný kožíšek. 

                                                              Tomáš Strnadel, 3.B 

 

 

 

 

 

 

CHVILKA POEZIE…. 



A tady pro vás máme recepty na vánoční cukroví. Dobrou chuť! ☺ 
 

Listové vánoční cukroví 

Potřeby: Listové těsto, šunka, sýr, vánoční vykrajována 

Postup: rozválíme si listové těsto, do kterého vytlačíme dva stejné vzory vykrajovátek a to samé se udělá 

do šunky a sýru ale už jenom jednou. Všechny vrstvy dáme na sebe v tomto pořadí: listové těsto, šunku, 

sýr, listové těsto. Bude se péct do zlatova v troubě. Podle chuti se před pečením ochutí: solÍ, kmínem a 

dalším kořením. Dobrou chuť! 

Stella Marková, 4.B 

Vánoční trubičky s krémem 
Suroviny pro přípravu pokrmu Vánoční trubičky s krémem :  

420g hladké mouky 120g moučkového cukru,200g hery, 3 vejce, 3 - 4 lžíce kakaa, čokoládovou polevu, 
kokos na posypaní, náplň:3/8 l mléka 1 heru, 1 sáček vanilkového pudinku 2 lžíce krystalového cukru, 100 - 
150g moučkového cukru, Množství je (asi na 70 kousků). 
  
 Postup přípravy jídla: 
1. Z mouky, cukru, hery ,vejce a kakaa vypracujeme těsto, z kterého vyválíme placku. Nakrájíme ji na 
obdélníčky a pečeme navinuté na malých kovových trubiček. Necháme vychladnout. 2. Uvaříme pudink a 
necháme jej vychladnout. Moučkový cukr vyšleháme s herou a postupně přimícháváme do pudinku. Plněné 
trubičky namáčíme v polevě a hned obalujeme ve strouhaném kokosu. Doba přípravy přibližně 1 hodina. 

 
Jemné máslové cukroví 

Suroviny pro přípravu pokrmu Jemné máslové cukroví :  

250g měkkého másla, 125g moučkového cukru, 1 žloutek, špetka soli, kůra z 1/2citronu, 375g hladké 
mouky. 
  
 Postup přípravy jídla:  
Máslo ušleháme do pěny, pak zašleháme cukr, žloutek, sůl a kůru. Nakonec mouku a vymícháme hladké 
těsto, které dáme do folie a na 30minut do lednice. Vyválíme 4mm, vypichujeme různé tvary- vykrájíme, 
dáme na plech s pečícím papírem. Pečeme 8-10minut při 190C Zdobíme cukrovou polevou (100g 
moučkového cukru, 2-3lžíce citronové šťávy) a sypeme barevným máčkem. 

Kristýna Lhoťanová, 5.B 
 

 

 

 

 

 

 

PRO MLSNÉ JAZÝČKY… 



Lední medvěd 

Lední medvědi žijí většinou samotářsky. Po většinu dne hledají potravu, za kterou jsou 

schopni putovat i několik desítek kilometrů denně. Jsou velmi obratní, silní a mrštní. 

Dokážou vyšplhat na téměř kolmé kry a dovedou přeskočit až čtyřmetrové díry v ledu. 

Jsou to také velmi zdatní plavci, nejlepší ze všech medvědů. Plavou rychlostí okolo 10 

km/h. Umí se také potápět, pod vodou vydrží až dvě minuty. Živí se převážně lovem a 

jejich nejčastější kořistí bývají tuleni. Pro ledního medvěda je snadné vypátrat doupata 

tuleňů, protože mají velmi dobře vyvinutý čich. Medvědice se o mláďata stará zhruba 3 

roky.  

Zajímavosti:  

• Játra ledního medvěda jsou jedovatá. Obsahují totiž příliš velké množství vitamínu A. 

• Černý čenich medvěda ledního je za jasného dne viditelný dalekohledem až na vzdálenost několika 

kilometrů. 

• Když je medvěd lední donucen okolnostmi, dokáže vyvinout rychlost až 40 km/hod, ale rychle ho 

taková zátěž unaví. Běžně se pohybuje rychlostí jen 3 až 6,5 km/h. 

• Medvěd lední má černou kůži (mláďata růžovou), aby lépe vstřebával teplo. 

• Jeho kožešina je výborným izolačním materiálem. 

• První úspěšný odchov mláděte v zajetí se podařil v roce 1942 v Zoo Praha. 

Vendula Jurečková 4.B 

Tuleň obecný 

  Tuleň je teplokrevný živočich - savec - dýchá plícemi, má 
krátkou srst, kojí svá mláďata.  
  Je to vodní savec stejně jako lachtani, velryby, delfíni a 
kapustňáci.  
  Na zadní končetině mají blánu, která jim umožňuje plavat.  
  Tuleň má válcovité tělo a velmi krátké přední končetiny.  
  Hmotnost: 150-200 kg  
  Výška:1,5-2 metry  
  Délka života: 30-40 let 

Období rozmnožování je na jaře. V té době se tuleni stehují na souš. Mládě váží po narození asi 7 kg. Má 

hustou bílou kožešinku, která mu dovoluje žít na sněhu a ledě a zároveň mu poskytuje dostatek tepla. 

Dospělý tuleň je velmi dobrý plavec. Na zadních končetinách má plovací blány, které mu slouží k pohybu 

pod vodou. Pomocí předních končetin řídí směr. Tuleň se potápí až 250 m pod hladinu. Protože umí zadržet 

dech, může tam zůstat až půl hodiny. Do ledu proráží díry, kterými se dostává pod hladinu. Tyto otvory mu 

také dovolují vracet se pravidelně k hladině, aby se nadýchal vzduchu. Na souši je tuleň neohrabaný, 

pohybuje se kutálením, ale neurazí příliš velikou vzdálenost. Spí na ledě. Tuleni se dorozumívají díky 

obměňujícím se zvukům, vrčí, bručí a křičí, aby se rozpoznali nebo domluvili.  

Bára Dvořáková, 4.B 

 

MÁME RÁDI ZVÍ ŘATA… 



Anketa 

 

Který předmět mají ve škole děti nejraději? Právě to jsme zjišťovali v naší anketě a podívejte, jak to dopadlo. 

 

 

Prvňáčci mají nejraději výtvarnou výchovu a tělocvik, ale ani český 

jazyk jim není lhostejný. ☺ 

 

 

 

V druhé třídě zvítězil jednoznačně tělocvik (v zdravém těle, zdravý 

duch☺). A možná z některých vyrostou i bankéři či hudebníci. 

                                                                                                                                              

   

 

 

Třeťáci jsou sportovci, počítají hravě, také jazyk anglický mají 

ve své hlavě. ☺ 

 

 

 

U čtvrťáků vyhrál na celé čáře tělocvik.  Třeba se dočkáme 

dalších sportovních hvězd. ☺ 

 

 

                                                                                                                                                                                   Jiří Škrobák  4.A 

 

 

 

 

SLOVO MÁTE VY… 



Vánoční princezna 

Byla nebyla jedna kouzelná princezna, která moc toužila zažít vánoční čas a ucítit doteky vloček na své 

dlani. Ta princezna se jmenovala Luliana. Měla své věrné poddané, kterým mohla věřit. Jednoho dne její 

poddaní zjistili, že v dalekém Česku žije mocný princ a musí se do tří dnů vdát za princeznu z teplých krajů, 

ale pod podmínkou že se odstěhuje za ním do Česka, kde je přes zimu sníh a v létě je hezky a svítí slunce. 

Princeznu hned napadlo, že by se jí zalíbil a mohla se za něj vdát a odstěhovat se do České republiky. Tak se 

vydala na námluvy. Princovi se princezna Luliana na první pohled zalíbila a prohlásil „ Tato dívka se zlatýma 

očima a zlatým srdcem uvnitř, ta co je vůbec ze všech nejhodnější se stane mou ženou.“ A tak, jak princ 

prohlásil, se stalo. I princezně se princ zalíbil. Za chvíli se konala převeliká svatba. Princezna Luliana měla 

s princem dvě děti, holčičku a chlapečka. Holčička se jmenovala podle města kde princezna Luliana bydlela 

„ Tenesí“. A chlapeček se jmenoval podle prapradědečka od prince, který byl významný spisovatel a dobrý 

vládce. Jmenoval se „ Deriums“. Netrvalo dlouho a byla zima. Princezně Lulianě se splnil její velký sen. 

Dotkla se vloček a ucítila jemný dotek krásy a hebkosti sněhové vločky. 

Stella Marková 4.B 

O dívce a kouzelném dárku 

Žila, byla jedna dívka, která toužila po dárku, jaký nikdo neměl. 

Jednou šla do lesa. Uviděla malé mládě lišky, které se ztratilo. 

Dívka ho vzala do náruče a donesla mámě lišce.  Za to, že jí vrátila její  

mládě, dostala od lišky dárek. Ale nebyl to ledajaký dárek, byl kouzelný. 

Když ho někdo otevře, může říct přání, které se mu hned vyplní. 

Další den se dívka vrátila domů. Hned kouzelný dárek vyzkoušela. 

Kouzelný dárek fungoval, a tak si přála, aby už žádné mláďátko nezůstalo bez své maminky.  

Zazvonil zvonec a pohádky je konec.  

Barbora Dvořáková 4.B 

Vánoční příběh 

Přišla zima a kobylka Tara měla pěkně tlusté bříško. Ležela v seně a 

šťastně se usmívala, protože věděla, že v noci už bude mít hříbátko. 

A za pár hodin se hříbátko opravdu narodilo. Tara si řekla: “Jsou 

Vánoce, jaké jméno mám mému hříbátku dát? Co třeba Jiskra.  Ne, 

to je divné jméno. A co třeba Genesis - hříbátko vánoc? Ano, to je to 

jméno“. Za chvilku k ní přišel její hřebec Turbo. Poznal hříbátko 

Genesis a všichni tři byli moc šťastní. 

Natálie Bělunková,  4.B 

 

POHÁDKY, POVÍDKY, PŘÍBĚHY…. 



!!!!Pozor, pozor, soutěžní otázka!!!!! 

Co znamená slovo „genesis“ v češtině? Na první správnou odpověď čeká odměna. Odpovědi můžete 

nosit paní učitelce Maleňákové do úterý 21.12. 2010.  

                                                              

                                                            Tajnosti princezny 

 

A teď jeden malý rozhovor s princeznou. Nevím, jak se mi to povedlo, ale dostala jsem se do středověku, 

tak jsem princeznu Elvírii požádala o rozhovor. 

Zde je: 

 

Jak jste dosáhla takové velké krásy?  

No, není to snadné, být tak krásná, jako jsem já. 

Musím používat velkou vrstvu make-up a o řasence, 

stínů na oči, pudru, výrazné rtěnky apod. ani nemluvě. Pak vypadám 

kouzelně. 

 

Aha. To není zrovna jednoduché. A jestli se mohu ptát, 

je na vás váš otec hodný? 

No, zlý není, ale přísný je příšerně. Já jdu třeba na diskotéku, přijdu 

v 23:30 a on mi dá na 3 dny zaracha na počítač. Taky mi občas dá 

nižší kapesné. 

 

A jak se vám líbí zámek, ve kterém bydlíte? Má velmi dobrou 

pověst. 

Jistě, to vím, že má dobrou pověst. Ale bydlet v něčem tak nemoderním, je 

hrozné. 

 

Ale vždyť jsme ve středověku a tento zámek je postaven moderně. 

Ach, to říká každý, jenže já jsem prostě modernější, než jiné princezny. 

Například, jako jediná ještě nemám manžela. Jen kluka. 

 

Ach tak. A jak jste spokojená s jídelníčkem? 

Šílené! Kuchař, prej podle zdravé stravy, ani nedává jako doplněk chipsy. 

 

No, děkuji za rozhovor a nashledanou! 

Čau! 

 

Uf!!! To byla nějaká divná princezna. Co říkáte? 

Připomínám, že žije ve středověku…. 

                                                                                               Kristýna Lhoťanová 5.B, ilustrace: Stella Marková, 4.B 

 



Nu, a proč my vlastně slavíme ty Vánoce? 

 
Proč slavíme Vánoce? 
Po ro po ro po roce? 

Na Vánoce tolik slávy, 
pro jaké to postavy? 

Přečtěte si příběh ten, 
co se stalo „Štědrý den.“ 

Sv. Josef byl s Pannou Marií zasnouben, ale než „se sešli“, počala z Ducha Svatého. Protože Josef byl 
spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, rozhodl se ji potají propustit. Zjevil se mu však anděl Páně a řekl, že 
se nemá bát Marii k sobě přijmout, protože to, co v ní bylo počato, bylo z Ducha Svatého, a že se jí narodí 
syn, kterému má dát jméno Ježíš. To se taky pak stalo. Mezitím, ale podle nařízení císaře Augusta probíhalo 

v Izraeli sčítání lidu, a protože Josef byl z Davidova rodu, 
musel se jít s těhotnou Marií nechat zapsat do Judska, 
do Betléma a vyšlo to zrovna tak, že se tam Ježíš 25. 
prosince narodil. Po narození se mu přišli klanět mudrci 
od východu - tři králové a když odešli, zjevil se Josefovi 
zase anděl, který mu řekl, že má vzít dítě a matku a 
prchnout do Egypta, protože židovský král Herodes bude 
chtít v Betlémě zahubit všechny novorozené děti. Poté 
tedy prchli do Egypta, kde byli až do Herodovy smrti. 

Vánoce tedy oslavují Ježíšovo narození. Štědrý večer 24. prosince je předvečer Ježíšova narození, který 
oslavuje jeho příchod.  

Kristýna Lhoťanová 5.B 

 

A pokud rádi čtete, máme pro vás tip na dlouhé zimní večery. 

Horor mezi dunami 

Kim, Marie a Franziska, tři mladé, ale již osvědčené kriminalistky jsou na 

prázdninách u Severního moře obklopeny záhadami, které si neumějí 

vysvětlit a které je přimějí, aby se znovu daly do své záslužné detektivní 

práce. Co se děje mezi dunami? 

 

                                                                                                                                               Kristýna Lhoťanová, 5.B 

 

 

MOJE OBLÍBENÁ KNIHA…  



Nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd je Lysá hora.  Její vrchol je 1323 metrů nad mořem. Je to skvělý tip 

na turistický výlet, při kterém sice budete funět, ale poznáte neodolatelnou krásu beskydské přírody. Lysá hora je 

také opředena mnoha pověstmi. Takže pokud se vám nechce vyrazit do přírody, uvařte si teplý čaj, sedněte si ke krbu 

a přečtěte si, jaká tajemství Lysá hora ukrývá…. 

Lysá hora je prý naplněna vodou až po okraj a voda se 
rozlije a všechno zatopí, až lidé dovrší svoje hříchy a 
přijde soudný den. Od věků ukrývá Lysá hora ve svém 
nitru Černé jezero a po staletí shlíží smrky na jejím 
vrcholu dolů mezi daremné a prostopášné lidi, kteří se 
snaží zbohatnout na darech přírody.  
 
V Lysé hoře je také ukryto vojsko bájných slezských 
rytířů. Dokud nad horou ještě krouží havrani, nenastal ten pravý čas. Až se rozletí do dolin, 
tu z Lysé hory vyjedou rytíři na koních a budou bojovat s nepřítelem. Jedenkrát ročně na sv. 
Jana udeří tambor do bubnu a vojsko pak spí dále.  

 

Na Lysé hoře hluboko v jejím nitru je tajemná podzemní jeskyně s velikým pokladem, který 
hlídá obrovitý had, o němž nikdo neví, kde je přesně ukryt. V této jeskyni též sídlila 
čarodějnice "divá Hana". Když Juráš zrádně zabil Ondráše a ostatní zbojníci byli chyceni 
nebo pověšeni, ujala se Hana hlídání Ondrášova pokladu. Jeden z chycených zbojníků 
prozradil na mučidlech tajný úkryt pokladu na Lysé hoře a zakrátko bylo do hor vysláno 
vojsko, aby čarodějnici a její jeskyni vypátralo a pokladu se zmocnilo. Když vojáci toto divé 
zákoutí na Lysé hoře obklíčili a opatrně se blížili ke vchodu do jeskyně, na skále nad jeskyní 
se ozval strašlivý skřek čarodějnice Hany. Hana jim zahrozila pěstí, začala čarovat a v tu 
chvíli sjel z oblohy blesk, zaduněl hrom a veliká skála se dala do pohybu i se starou 
čarodějnicí. Ta se zřítila do podzemní propasti a kamení uzavřelo vchod do tajné podzemní 
skrýše. Duch čarodějnice Hany se v okolí Ondrášovy díry zjevuje v podobě velikého hada se 
zlatou korunkou na hlavě.  
 
Jiná pověst říká, že bájný had se zlatou korunkou žil na severozápadních svazích Lysé hory, 
pán všeho tvorstva v horách. Kudy se plazil, vypálil dnešní louky a paseky. Býval největším 
nepřítelem pytláků a zlodějů, kteří strojili lesní pych a kradli dřevo.  
 
Na Lysé hoře stávala kaplička. Možná by stála dodnes, kdyby do ní nevešel neuvázaný kůň, 
a v kapličce se neotočil a nepřivřel za sebou dveře. Ty pak nešly zvenčí otevřít, a protože 
nechtěli nechat koně pojít, museli ji zbourat.  
 
Na Lysé hoře se slétaly čarodějnice z celého Slezska a pořádaly svoje reje a sabaty, kterých 
se účastnil i Lucifer s dalšími čerty. Každého zbloudilce utancovaly k smrti. 

                                                                                                                     

                                                                                                                   Tereza Zátopková, 4.A 

 

NEJVYŠŠÍ HORA BESKYD… 



Lidé odedávna dodržují o Vánocích různé zvyky a tradice. Některé známe z vyprávění našich babiček, jiné 
dodržujeme dodnes. Připravili jsme pro vás známé i méně známé obyčeje, kterými se můžete o letošních 
Vánocích inspirovat.  

 
Lití olova 
Nad plamenem se v kovové nádobce (nejlépe ocelové) rozžhaví kousek olova až k bodu tání. Připravte si 
nádobu s vodou, a tekoucí olovo do ní opatrně, ale naráz vlijte. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních 
tvarů. Přítomní se pak snaží rozpoznat, čemu nebo komu je odlitek podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co 
koho čeká. Olovo má nízký bod tání a jde to snadno.  

 
Krájení jablka 
Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko. Řez veďte kolmo ke stopce. 
Obě poloviny se všem ukážou a záleží na tom, jaký tvar má vnitřní část s jádry. 
Pokud vypadá jako pěti, nebo vícecípá hvězda, sejdou se všichni za rok ve 
zdraví. Pokud má tvar kříže, je čtyřcípá, pak někdo z přítomných těžce 
onemocní, nebo zemře. Tohoto zvyku se není třeba bát. Vybírejte zdravé, 
velké jablko. A nezapomeňte - od štědrovečerní večeře se nevstává!  
 

Střevíc 
Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma. Obrátí-li se 
špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou.  
 
Šupiny 
Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik kapřích šupin, které mají přinést všem po celý rok 
dostatek peněz.  
  
U Štědrovečerní večeře 
- chystá se o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta 
- pod talíř se schová zlatý penízek 
- šupinky z kapra pro štěstí, a aby se nás držely peníze 
- od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře, 
protože ten, kdo vstane, do roka zemře. 
 
Půst 
Na Štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem, které se nemohou dočkat, se slibuje, že 
vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. 
Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první hvězda. 
 
Pouštění lodiček 
Připravte si lavor s vodou a staré vánoční svíčky (viz dále). Rozpulte několik vlašských ořechů a do 

prázdných polovin jejich skořápek připevněte nakapaným voskem po jednom úlomku vánoční svíčky. 

Lodičky se zapálenými svíčkami se nechají plout po vodě. Majitele lodičky, která vydrží nejdéle svítit a 

nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný život. Pokud se lodička drží při kraji nádoby, její majitel se bude celý rok 

držet doma. Jestliže lodička pluje ke středu nádoby, vydá se do světa. 

Třesení bezem 
Nezadané dívky třesou bezem a dům, u kterého začne jako první štěkat pes je i domem, ve kterém bydlí 
jejich nastávající.  

René Čechmánek, 3.B 

 

VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE… 



Ze školy až domů roste hodně 

stromů,  

když to Anča zjistí, nasbírá si listí. 

Listí bude barevné,  

do trávy s ním usedne. 

A bude si s listím hrát 

a přitom se bude smát. 

 Štěpánka Bílková, 2.A 

 

Rozvíjí se poupátko, 

naše malé děťátko. 

Už udělal první krok,  

zítra slaví jeden rok. 

 Štěpánka Bílková, 2.A 

 

Šli jsme hledat šišky 

potichu jak myšky. 

Našli jsme tam bukvice, 

je jich plná krabice. 

 Vojta Vrečka, 2.A 

 

Máme doma kocoura Moura. 

Pořád se někde toulá. 

Je to dobrý lovec, 

nachytal myší kopec. 

 Dominik Melichařík, 2.A 

 

 

Moje sestra Adélka 

ráda škádlí Adámka. 

Adámek, můj bratříček,  

má veliký pupíček. 

 Eliška Stierandová, 2.A 

 

Ta naše kočička 

už není maličká. 

V noci loví pořád myši,  

jen se mihnou, už je slyší. 

Potom přijde s úlovkem,  

už ji vidím před domkem. 

Máme ji moc rádi, 

jsme velcí kamarádi. 

 Láďa Vašek, 2.A 

 

Vy nevíte, co je kopaná? 

Zeptejte se na to klokana! 

Poradí vám taky opice, 

ale ty jsou právě v Africe! 

 Adélka Mynarčíková, 2.A 

 

Venku svítí sluníčko, 

podívej se holčičko, 

jak vyrostla kytička 

a u ní je malá kočička. 

 Verča Bělunková, 2.A 

Ilustrace: Jiří Škrobák, 4.A 

Řežu pruty u potoka, 

hastrmanka na mě kouká. 

Hastrman se rmoutí, 

že mu řežu proutí. 

 Lenka Opálková, 2.A 

 

Babička má kočičku,  

chytila nám myšičku. 

Je to kočka perská, 

prohání i pejska. 

Je to malá nezbednice, 

ještě že jich není více! 

 Natálka Halamíčková, 2.A 

 

Naše bílá slepička 

ráda snáší vajíčka. 

V hnízdě denně sedí 

a z okna hledí. 

Uviděla malé mušky, 

jak letí na dobré hrušky. 

Do nebe vyletěl ptáček 

a schoval se za bílý mráček. 

 Veve Sklenářová, 2.A 

 

 

 

 

 

 

STRÁNKY PLNÉ BÁSNIČEK OD NEJMENŠÍCH DĚTIČEK… 



Máme v Praze pejska, 

mě se po něm stejská. 

Jezdím za ním vláčkem, 

vláčkem motoráčkem. 

 Jakoubek Cerman, 2.A 

 

Sluníčko, ty zlatá kuličko, 

čekáme jen na tebe! 

 Damiánek Vejtasa, 2.A 

 

Máme doma morčátko, 

je to takové malé prasátko. 

Stále jenom jí 

a pak pořád spí. 

 Kristýnka Jochcová, 2.A 

 

Máme doma rybky, 

skáčou samé šipky. 

Plavou akváriem sem a tam, 

raději si pozor dám. 

 Kuba Jakšík, 2.A 

  

Na kopci je strom, 

udeřil tam hrom. 

Vašek Pašek, to je kluk, 

zdravý jako buk. 

 Ondra Slezák, 2.A 

  

 

 

Máme rádi sportovky,  

není to jen pro holky. 

Hrajeme tam vybíjenou, 

plazíme se na kolenou. 

Hodně rádi cvičíme, 

na příště se těšíme. 

 Filip Dohnal, 2.A 

 

Naše černá kočička 

má černá očička. 

Také černý kožíšek 

a má pěkný pelíšek. 

     Evička Martinková, 2.A 

 

Máme doma Bertíka 

a ten pořád utíká. 

Je to pejsek bílý 

a je velmi milý. 

 Tom Malina, 2.A 

 

Dnes ráno jsem brzy vstala, 

básničku jsem vám psala. 

Čas byl pro mě krátký, 

napsala jsem čtyři řádky. 

Snad jsem napsala dost, 

čtěte si to pro radost. 

 Míša Honlová, 2.A 

 

 

 

Máme doma psa. 

Ten by řekl: „Hra!“ 

Ten nám pěkně pomáhá. 

 Nastěnka Butok, 2.A 

 

Za humny je drak,  

jmenuje se Rak. 

Je to hodný dráček, 

nosí malý fráček. 

 Tomáš Dvořák, 2.A 

 

Skáče žabka zelená, 

skáče ptáček. 

Skáče naše Alexandra malá 

jako kozička. 

 Filípek Bělunek, 2.A 

 

 

Máme doma křečíka, 

večer rychle utíká. 

Točí se na kolotoči, 

až se z toho hlava točí. 

 Láďa Škrobák, 2.A 

 

Náš pes má rád les. 

Jmenuje se Maxík, 

je rychlý jak taxík. 

 Robin Čech, 2.A 

 

 



Naše úča Pavla 

má ráda prezidenta Havla. 

Dnes po škole 

budu jezdit na kole. 

 Klárka Beránková, 2.A 

 

 

 

 

 

Na nebi je mráček, 

vypadá jak dráček. 

Je to malý neposeda, 

utekl nám, běda! 

 Patrik Dohnal, 2.A 

 

 

 

 

 

Máma chodí do práce, 

je tam velká legrace. 

 Michael Bidlák, 2.A 

 

Jmenuji se Anetka, 

jsem malá, hezká brunetka. 

Umím číst, psát a počítat. 

To i vy už musíte znát. 

 Anetka Bělunková, 2.A 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční omalovánka 


