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Školní časopis 1. stupně  

zš   5. KVĚTNA PĚTIKVÍTEK 
 



 

 

Motto: 

Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu kresli a 
maluj a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj….. 

                                                                                                            R. Fulgham 

 

 

Vítáme Vás na prvních stránkách našeho časopisu. Pokud jste si dobře přečetli 
úvodní motto, můžeme Vás ujistit, že přesně o to se v tomto i dalších číslech 
budeme snažit. Trochu Vás poučit, pobavit, inspirovat…..Věříme, že si každý 
čtenář svou „trošku“ najde a bude se těšit na další vydání. 

Přejeme příjemné počteníčko s úsměvem na tváři. 

Váš redakční tým 

 

 



CHVILKA POEZIE… 

Ve škole je fajn 

 

Ráno rychle vstaneme,  

do školy se ženeme. 

Aktovku málem doma necháme, 

jak do školy spěcháme. 

 

Ve škole se zastavíme, 

udýchaně všem povíme:  

„Haló, nesu novinu, 

dnes nemáme češtinu. 

 

Teď začíná matika, 

ta netrápí Patrika. 

Hurá konec učení, 

teď začíná vzrušení. 

 

Odpoledne soutěžíme, 

doufáme, že vyhrajeme. 

Super, první místo máme, 

všichni spolu moc jásáme. 

 

Medaili si uložíme a za chvilku sladce spíme. 

                     Autorky: L.Slezáková, V. Stillerová, S. Pokorná, K. Halamíčková, 4.A  



Hrátky s rýmy si vyzkoušely také děti z 2.B. A výsledek? Posuďte sami. 

     

O dráčkovi                                          Červená květina 

Dominik Krůpa                                            Lucie Kalužová 

Je jeden dráček, 

jmenuje se Mráček. 

Lítá hodně vysoko, 

už je pěkně daleko. 

Ve výškách je hrozně rád, 

je tam jeho kamarád.             L. Kalužová, 2.B 

 

 

O řepě 

Tomáš Juráň 

Kolem řepy chodí děda, 

řepa vytáhnout se nedá. 

Babička se přidala, 

řepu s dědou vytáhla.      A. Barošová, 2.B 

 

Šmoulové 

Lenka Jemelková 

Nejlepší jsou šmoulové, 

nejsou žádní moulové. 

Poklad v hradě najdeme, 

a pak domů půjdeme.       O. Adamec, 2.B 

 

Má červené vlásky, 

černý obličej, 

tělo celé zelené, 

listy krásně zbarvené. 

 

 

 

 

Šneček 

Alžbětka Barošová 

Šneček je náš kamarád, 

každý ho má tuze rád. 

Hrajeme si každý den, 

šnečku, šnečku vylez ven! 

 

Kohoutek a slepička 

Tomáš Strnadel, Ondra Adamec 

Kouhoutku, dej mi pochoutku! 

Jakou? Jedno zrnko nebo dvě, 

budou dobré obě dvě. 

Děkuji ti kohoutku, 

za výbornou pochoutku. 



Vláček                           T. Valová, 2.B 

Tereza Valová                                                    

Jede, jede vláček, 

za ním sedí máček. 

Jede, jede dál, 

kdo by se ho bál! 

Od makovic po macešky, 

dál už musí každý pěšky.                                                                             

 

 

                                                                     

Labuti                                   A. Konrádová, 2.B 

Amálka Drobková, Žanetka Juříčková , 

Alžbětka Konrádová  

Labuti, labuti, vyleť ven, 

přejeme ti krásný den! 

Vezmi s sebou labuťátka, 

cesta zpátky bude krátká. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÁME RÁDI ZVÍŘATA (nejen proto, že jsou chlupatá..) 

Myš domácí 

Myšky najdete skoro všude na 
světě. Jsou to velmi mrštná 
zvířátka, zvědavá skoro jako 
opice. Dokážou se protáhnout 
malinkými otvory, prolezou i 
štěrbinou ve velikosti síta.  

Pokud se rozhodnete chovat 
myšku jako domácí zvířátko, 
můžete ji krmit obilím, trávou, 
tvrdým pečivem, nepohrdne ani 
jablíčkem nebo mrkví.  

 

                                                                                   
Autor a ilustrace: Lucie Janíková, 5.A 

 

       Nejtlustší kočka v Rožnově je Ketyn! 

 (…on je to vlastně kocour) 

Nevěříte? Věřte! Narodil se 1.6. 2007. Kocour Ketyn 
má tedy jen dva roky a váží 7 kg. Kocour v takovém věku by měl vážit 4,5 kg. 
Obvod břicha má 64 cm. V jeho věku by měl ale mít pouhých 40 až 45 cm!  

                                                                                          Autor: Lukáš Bojda, 3.B 

Můj domácí mazlíček… 

Když jsme se vraceli letos z dovolené z Vranovské přehrady, zastavili jsme se 
v jedné hezké restauraci na oběd. Byl tam inzerát, že majitelé darují koťátka. A 
tak jsme si jedno, samozřejmě, že to nejhezčí, vzali. Cestou domů jsme pro 
kočičku vybrali jméno Viktorie, to znamená vítěz. Vikinka si u nás rychle zvykla a 
je moc mazlivá.  Jednou jí ale maminka koupila chlupatou myš – hračku, a to byl 
šok. Myš byla myší jen pár hodin. A jak se tak na Vikču koukám, jak si hraje 
s novou myší a chlupy lítají, tak si říkám:  „Je to opravdu domácí mazlíček? Nebo 
draveček?  

                                                                                Autor: Natálka Bělunková, 3.B 

 

Bydliště: všude, kde žijí lidé. 
Čím se živí: sní skoro 

všechno, co najde. 

Zvláštnosti: myšky mívají 

spoustu dětí – za jeden rok až 

padesát. 
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Moc mi
chutnají

Nic moc Chutnají
mi

Chutnají vám školní pokrmy?

SLOVO MÁTE VY! 

Anketa 

Určitě jste se už setkali s lidmi, kteří ledabyle vrátí školní pokrmy, se kterými si 
naše výtečné paní kuchařky, daly velkou práci. A místo poděkování zafrfňají! 

Proto jsme se zeptali 50 lidí na to, jak jim školní kuchyně chutná. Odpovídali 
takto. Naše otázka:  

Jak Vám chutnají pokrmy ve 
školní jídelně?  

 

Moc mi chutnají! – 9 lidí 

Nic moc – 8 lidí 

Chutnají mi – 33 lidí. 

 

1.ročníky mají také své názory! 

Koho zajímají názory prvňáčků? Nás ano!!! A proto jsme se zeptali dvou 
prvňáčků (Kubík, 7 let a Nasťa, 6let) na první dny ve škole. 

1) JAK SE TI LÍBÍ V NAŠÍ ŠKOLE? 

K: Jo, dobře. 

N: Dobře 

2) LÍBILO SE TI VÍC VE ŠKOLCE NEBO 
TEĎ VE ŠKOLE? 

K: Teď ve škole. 

N: Určitě teď ve škole. 

3) SKAMARÁDIL/A SES UŽ S NĚKÝM? 

K: Ano. 

N: Jo, s více lidmi. 

4) JSI SPOKOJENÝ/Á S VAŠÍ PANÍ 
UČITELKOU? 

K: Ano, jsem.    N: JJ 

5) CO SE TI TADY NELÍBÍ? 

K: Mně se tady líbí všechno. 

N: Všechno je tady super! 

6) ZDÁ SE TI UČENÍ OBTÍŽNÉ? 

K: Ani ne. 

N: Ne, ani trochu. 

7) KTERÝ PŘEDMĚT MÁŠ NEJRADĚJI? 

K: Rýsování rovných čar 
(matematika) 

N: Český jazyk 

8) CO BYS TADY CHTĚL/A ZLEPŠIT ČI 
PŘIDAT? 

K: Záchody.   N: Dívčí záchody.

                                                                   Autor: K. Žitníková, A. Románková, 5.B 



ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA 

aneb VĚŘTE NEVĚŘTE… 

 

Dítě z Vesmíru (???) 

V roce 2007 prý farmáři v Mexiku chytili do 
pasti záhadného tvora. Tvor vydával hrozné 
skřeky a farmáři se rozhodli jej utopit. Jeho 
fotografie vydali farmáři vědcům teprve 
nedávno, a ti začali hned zkoumat. ..Z pouhé 
kostry s pár svaly, však vědci nedokázali 
určit DNA. Tato záhada, proto i nadále 
zůstává záhadou…“Dítě z vesmíru“ jak jej 
vědci pojmenovali, se vejde do dlaně 
dospělého člověka. Je to opravdu dítě 
z vesmíru nebo šikovný podvod? 

 

 

A co vy? Věříte na UFO? Stejnou otázku jsme položili některým  žákům 
v několika  třídách 1. stupně. A jak je to s mimozemšťany v této škole? Mrkněte 
na graf! 

29 dětí věří, že ve 
vesmíru nejsme 
sami. 

29 z vás na UFO 
nevěří. 

12 dětí váhá, zda 
nás jednou 
kamarádi z kosmu 
nenavštíví. 

                                                                  

 

Autor a ilustrace: Tereza Bojdová, 5.A 



Povolání: zpěvačka, textařka, módní 

návrhářka 

Věk: 23 let 

Místo narození: New York, USA 

Znamení: Beran 

Co se děje v show-businessu 

Do našeho školního časopisu se doneslo, že na 1. stupni je docela populární 
zpěvačka Lady GaGa.  Rozhodli jsme se Vám zde o ní pár zajímavostí napsat. 

Tedy nyní skloňte hlavu a ponořte se do čtení. 

Lady GaGa  

Tedy, Lady GaGa se doopravdy jmenuje 
Stefani Joanne Angelina Germanotta a 
narodila se 28. března 1986 v New 
Yorku. Je to americká zpěvačka 
italského původu. Její pseudonym Lady 
GaGa vznikl podle skladby skupiny 
Queen – Radio Gaga. Od čtyř let hraje 
na piano, ve třinácti letech složila svoji 

první písničku, v sedmnácti byla jedním z dvaceti dětí, kterým se poštěstilo 
studovat na newyorské umělecké škole Tisch School Of Arts. V roce 2008 vydala 
zatím svou první desku The Fame, kde naleznete hlavně její dva radio hity Pocer 
Face nebo Just Dance. Lady GaGa skládala písně už i pro Pussycat Dolls nebo 
Britney Spears. Když byla ještě malá, ráda si prozpěvovala písničky Michaela 
Jacksona. Její táta ji vždy inspiroval svými oblíbenými kapelami, jako byly Rolling 
Stones nebo Beatles.   

„Vždycky jsem milovala Rock, Pop a divadlo. Když jsem objevila Queen a Davida 
Bowieho věděla jsem, že budu zpěvačkou. Až později jsem si však uvědomila, jak 
moc mě tihle umělci inspirovali.“  Ovšem její vystoupení bývají velmi odvážná. 
Zpívá v bikinách i jiných extravagantních převlecích. GaGa ovšem není jen nějaká  
´trapná americká fiflena´, ale talentovaná dívka a také velká milovnice zvířat. Má 
dva psy se jmény Lava a Remus a můžete je spatřit v klipech Pocer face, Nothing 
Else I Can Say a Love Game. A jak jsem se dříve zmínila, Lady GaGa je také 
návrhářka velmi neobvyklé a extravagantní módy.  

                                                                                       Autor: Kiki Žitníková, 5.B 

 

 

 

 

 



 

 

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ…. 

Máte rádi křížovky? Pak jsou tyto stránky právě pro vás! Zkuste potrápit své 
hlavičky i něčím jiným než učením.  

Přejeme vám jasnou mysl a příjemnou zábavu! 

Doplňovačka s tajenkou 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajenka:_____________________________________ 

                                                  

Autor: Veronika Surá, 5.B 

 

Milá pozornost        

Pohádkový velikán        

Les        

Dvanáct měsíců        

Čidlo zraku        

Pracoviště horníka        

Korýš        

Čidlo sluchu        

Pytel        

Číslovka        

Vzácný jehličnatý strom        

Sova        

Konec války        



Sudoku 

Sudoku je číselný hlavolam, jehož počátky sahají až do starověku. Smysl této hry 
spočívá v doplnění čísel 1 až 9 do tabulky. Čtvercová tabulka se skládá z devíti 
řad a devíti sloupců, v nichž vždy 3x3 pole tvoří takzvané zóny. Na začátku hry 
jsou již některá čísla v tabulce uvedena.  

Vaším úkolem je doplnit do prázdných polí vhodná čísla tak, aby se každé číslo 
v jedné řadě, v jednom sloupci či v jedné zóně objevilo pouze jedenkrát.  

Hodně štěstí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Petra Hanáková, 5.A 

Křížovka 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

Tajenka:______________________________      Autor:Marie Křížková, 3.A 

  5 7   2   1     

1       3 8 5 2 9 

9   2 5     3   4 

    1 6   3 8 9 5 

5 6           1 7 

  7   1    4 6 3   

2 3 5 8   7   6 1 

  9   3 1 6 2 5   

  1 8 2 9   7   3 

Největší mazlíček lidí (zvíře)          

Druh opice             

Manžel od babičky je          

Žirafa, lev a zebra žijí v          

Nástroj k řezání           

K zimě patří           



ČAS KRÁTKÝCH POVÍDEK… 

 

 

Povídka první 

Lítat jako pták 

Stalo se to večer, když jsem šla spát. Byl to docela obyčejný večer. Šla jsem si 
lehnout a mamka uspávala mou jednoletou sestru. Asi po dvou minutách začal 
mamce v kuchyni zvonit mobil. Chvíli zvonil a když ho pořád nikdo nezvedal, vstala 
jsem a šla se podívat, kdo to volá. Byl to tatínek. Vzala jsem mobil a běžela jsem 
ho mamince rychle dát. Ale to byla chyba! Jak jsem běžela, tak mamka už pro 
mobil taky šla, já ji přes uličku neviděla a když jsem zahlédla její nohu, bylo už 
pozdě. V té rychlosti jsem přes mamčinu nohu přeletěla celou místnost (asi pět 
metrů). Naštěstí jsem nenarazila hlavou do stěny. Dala jsem mamce mobil a ta se 
do telefonu smála a já taky. Tatínek se smál jen trošku, asi tomu nevěřil. Už vím, 
že člověk může lítat jako pták, i když jen pár metrů! 

 

 

 

 

Povídka druhá 

Svítící oči 

Stalo se to večer, když jsme šli spát. Maminka mi dala pusu na dobrou noc a já 
jsem pomalu usínala. Asi za dvě hodiny jsem se vzbudila a vedle mě….nějaká 
postava! Otevřela oči, ty se rozsvítily…a já jsem spadla z postele. Rychle jsem 
vstala, běžela za mamkou do ložnice a křičela: „Mami, mami v mé posteli je....ale 
nic, to byl asi jen sen“, a šla jsem zpátky do postele. Lehla jsem si a podívala se 
na to místo, kde jsem předtím tu postavu viděla. A zase křičím: „ÁÁÁ!“. Zase ty 
svítící oči! Rychle běžím za mamkou, protože jsem tu postavu poznala. „Mami, 
v mé posteli je Terka!“ Mamka šla se mnou do mého pokoje a Terka právě 
vycházela. „Co tady tak řvete?“ ptá se Terezka. Mamka jí vysvětlila, že asi ve 
spaní přišla do mého pokoje. A já už vím, že svítí nejen oči kočičí, ale i ty naše. 

 



Povídka třetí 

Poslední hodinka 

Dívali jsme se na televizi, kde právě běžela Ordinace v Růžové zahradě. Když 
Ordinace skončila, šli jsme si umýt zuby a spát. Když jsem si lehla, uvědomila 
jsem si, že mi mamka nedala pusu na dobrou noc. Tak jsem šla pomalu za ní do 
ložnice. Mamka si právě lehala do postele a nevšimla si, že vcházím do ložnice. 
Byla jsem už skoro u postele, mamka se otočila na druhou stranu,  ale stále mě 
neviděla. Stála jsem právě nad ní, když mě uviděla a zakřičela: „ÁÁÁ“. Měla jsem 
rozpuštěné vlasy a v tom měsíčním světle jsem asi vypadala jako smrtka. Při tom 
výkřiku se spící Vendy přetočila o 180 stupňů, tatínek poskočil a já jsem leknutím 
udělala krok dozadu. Takže každý z nás si ten večer myslel, že nastala jeho 
poslední hodinka! 

 

 

Povídka čtvrtá 

Slunce, seno, erotika 

Jako každé pondělí jsem šla do literárně-dramatického oboru. Rozmlouvali jsme, 
hráli hry, a pak jsme si povídali o tom, co bychom chtěli hrát za představení. 
Padaly různé návrhy, například Piráti z Karibiku, Šípková Růženka nebo Popletená 
pohádka. Po chvíli padl návrh, že bychom mohli hrát Slunce, seno, jahody. Hned po 
té padl návrh Slunce, seno a pár facek. Já jsem si v duchu řekla Slunce, seno, 
erotika. Ještě dnes toho návrhu lituji, protože právě ve chvíli, kdy jsem ho chtěla 
vyslovit, vešel do třídy pan učitel, protože chtěl něco říct paní učitelce, a já jsem 
v ten okamžik vykřikla: „EROTIKA!!“. Všichni se mi smáli. Měla jsem takový trapas 
jako nikdy předtím. DĚSNÝ ZÁŽITEK!!! 

                                                                                 Autor: Aneta Románková, 5.B 

 

 

 

 

 

 



VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE! 

Pokud vás nezaujaly křížovky, máme tady hru přesně pro vás. Můžete si ji totiž 
zahrát společně se svými kamarády. 

Pravidla hry: 

Účelem hry je dostat se ze startu do cíle. 

Může hrát 2 – 8 hráčů. 

Každý má jednu figurku. 

Co ke hraní potřebujete: figurky podle počtu hráčů, hrací kostku a protihráče. 

Co znamenají barevná políčka:  

               = cesta – smíte jít kratší cestičkou 

              

              = dlouhá cesta – musíte projít po delší cestě 

 

              = rychlé políčko – můžete o 5 políček vpřed 

 

              = slupka od banánu – uklouznete o 5 políček zpět 

                 

              = jednosměrka – musíte zatočit do jednosměrky 

                 

              = štěstí – smíte vycouvat z jednosměrky 

 

Extra šance – když vaše figurka bude na tomto políčku, tak smíte házet ještě jednou. 

Když hodíte: 

1 = smíte o 3 pole vpřed 

2 = musíte o 2 zpět 

3 = soupeř smí o 4 vpřed 

 

4 = soupeř musí o 5 zpátky 

5 = 2 kola nehrajete 

6 = 3 kola nehraje váš soupeř 

Autor: Aneta Románková, 5.B 



TŘI,DVA,JEDNA….START! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NASTAL PODZIM… 

 

                                                             

 

Udeřily studené ranní mrazíky. Z některých keřů spadly listy, jako by je někdo 
ořezal nožem. Ze stromů se sype déšť listí. Motýli, mouchy a brouci se 
schovávají, kam kdo může. Zpěvaví tažní ptáci se hemží v houštinách a v lesích. 
Začínají mít hlad. Jenom drozdi si nestěžují na nedostatek potravy. V celých 
hejnech se vrhli na trsy zralých jeřabin. V holém lese sviští studený vítr. Písně už 
v lese utichly…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Autor a ilustrace: Lucie Janíková, 5.A 

 



PODZIM  

Na podzim už vítr sviští,   

  hraboši jsou pořád mrštní 

se zásobami na zimu, 

než sníh udělá peřinu. 

 

Zásob rychle přibývá, 

podzimu rychle ubývá. 

 

Chystejte si peřiny, 

taky teplé kožešiny,  

sníh nám brzy napadne 

a tráva pod ním zapadne.  

 

 

                                    Autor a ilustrace: Lucie Janíková, 5.A 



JE LIBO KOMIKSOVÝ SERIÁL? Tady je! 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Autor: Tereza Bojdová, 5.A 



 

A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V DALŠÍM ČÍSLE? 

 

 

� Představíme Vám novou rubriku: Moje oblíbená kniha; 

� Dozvíte se zajímavosti o dalších zvířecích kamarádech; 

� Budeme pátrat po původu „smajlíků“; 

� Poodhalíte kousek z tajemství Skaripatuy 

� A  jistě zde najdete  spoustu zábavy a snad i  poučení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASHLEDANOU NAD STRÁNASHLEDANOU NAD STRÁNASHLEDANOU NAD STRÁNASHLEDANOU NAD STRÁNKAMI NKAMI NKAMI NKAMI     

DALŠÍHO ČÍSLA!DALŠÍHO ČÍSLA!DALŠÍHO ČÍSLA!DALŠÍHO ČÍSLA! 


