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Školní časopis 1. stupně 

zš   5. KVĚTnA 
ROŽNOV pod  
RADHOŠTĚM  PĚTIKVÍTEK 

 



 

Co je to kámen?  

Kámen je nerost, odborně řečeno hornina. Skládá se z: minerálů, někdy i organických složek, vulkanického 

skla a těchto složek smíchaných. Výjimkami jsou pouze monominerální horniny, které tvoří jen jeden 

kámen. Například kámen mramor je tvořen jen minerálem kalcitem. Věda zabývající se horninami se 

nazývá petrologie.   

Víte jaký je váš kámen?  

Znamení                           Kameny 

Beran                               Ametyst, hematit, opál, granát, rubín.   

Býk                                   Achát, citrín, růženín, safír, korál. 

Blíženec                           Jantar,tygří oko, perla, křišťál, tyrkys. 

Rak                                   Měsíční kámen, rubín, korál, karneol, nefrit. 

Lev                                   Ametyst, jantar, zlatý topaz, rubín, granát. 

Pana                                 Zirkon, čaroit, modrý safír, sodalit, karneol                                              

Váha                                Chryzokol, růžový korál, obsidián, akvarín 

Štír                                   Malachit, turmalín, topaz, býčí oko, jaspis. 

Střelec                            Tyrkys, zoisit, zirkon, sodalit, lazurit. 

Kozoroh                          Leopardí jaspis, labradorit, azuromalachit, opál.   

Vodnář                           Sokolí oko, amazonit, čaroit, modrý fluorit. 

Ryba                                Kunzit, ametyst, adulár, korál, tyrkys. 

                                                                                                                                   Marie Křížková 4. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZDOBTE SE KAMENY….. 



Tygr 

Tygří samci měří 2-3 m bez ocasu a 3-4 m včetně, dosahují hmotnosti 
180-300 kg a výška v kohoutku činí 91 cm. Délka hlavy činí 25-38cm. 
Většina tygrů váží v průměru kolem 260kg. Je známo hodně případů 
kdy tygr přesahoval hmotností 300 kg. 

Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 
m s ocasem. Váží 100-200 kg. V 
kohoutku měří zhruba 75 cm, délka 
hlavy je 20-30 cm. V průměru dosahují samice délky 2,5 m, váhy 150 kg a 
výšky v kohoutku 80 cm. 

Pruhování je méně husté než u ostatních tygrů, černé na žluto až 
oranžovohňedém podkladě. Jeho zbarvení ho v lesních porostech dokonale 
maskuje. Černé pruhy na jeho srsti totiž připomínají stíny rostlin a větví. 

Tygr je kočkovitá šelma . Tygr loví v noci. Není vytrvalý běžec, takže loví slabá 
zvířata.  

Tereza  Zátopková 4.A 

Tygra u nás v lese naštěstí nepotkáme, ale další zvířátka v našich lesích zahlédnout můžete. 

Jelen lesní 

Jelen lesní patří mezi největší zástupce své čeledi. Samci dorůstají 175 - 230 cm a jejich hmotnost se 
pohybuje mezi 160 - 240 kg. Samice jsou oproti samcům 
značně menší. Jeleni dosahují výšky 120 až 150 cm.  

Jednotlivé části jeleního parohu 
a) očník - první výsada  
b) opěrák - druhá výsada 
c) nadočník - třetí výsada 
d) koruna - vrchol parohu 

Přes léto má jelení srst obvykle hnědou barvu s rudějším 
nádechem a na krku mají samci srst delší. 

Nejtypičtějším znakem pro samce jsou parohy, které každý rok, obvykle na konci zimy, shazuje. Na jaře, kdy 
jelenům rostou parohy nové, jsou porostlé jemnou ochranou sametovou vrstvou, která později zmizí. 
Parohy jsou tvořeny kostí, která může denně vyrůst až o 2,5 cm. U dospělých samců se na parozích navíc 
objevují jakési výrůstky, kterým se odborně říká výsady, a které s přibývajícím věkem rostou a přibývají. 
Samec s jednou výsadou, která se nazývá očník, se v myslivecké mluvě označuje jako vidlák. Druhá výsada 
se označuje jako nadočník. Třetí (roste však jako druhá v pořadí), poslední pak jako opěrák; samci s ní se 
poté nazývají šesteráci 

Jelen lesní je býložravec. Živí se bylinami a trávou.                                                               Tereza Zátopková, 4.A 

 

MÁME RÁDI ZVÍ ŘATA….. 



 

Srnče 

Srnec obecný je docela plachý a při ohrožení se často ozývá 
zvukem podobným psímu štěknutí. Živí se zejména nejrůznějšími 
bylinami, občas požírá také různé plody.Většinu roku se zdržuje 
samostatně, výjimkou je pouze období rozmnožování. 

 V květnu až červnu rodí srna obvykle jedno, někdy dvě hnědá, 
bíle skvrnitá mláďata – srnčata. 

Srnčata zůstávají několik prvních dnů nehybně skryta v husté 
trávě, kam je chodí matka několikrát denně krmit. V případě, že 

samice zaregistruje v jejich blízkosti člověka nebo nějakého dravce, se často stává, že svá mláďata opustí. 

Ve volné přírodě se dožívá srnec maximálně 10 let. 

Jiří Škrobák, 4.A 

 

 

Zajíc Polní 

Zadní končetiny má mnohem delší než přední a chodidla kryjí zvláštní, jakoby roztřepené chlupy (umožňují 

pohyb i na hladké ploše); na rozdíl od hlodavců nemůže do předních tlapek uchopit potravu. Oči má 

umístěné po stranách hlavy.  Hřbet je skořicově hnědý, boky světlejší a břicho téměř bílé, dlouhé uši 

zakončují na špičce černé skvrny, a také ocas je svrchu tmavý. Živí se nejrůznějšími bylinami, hlízami, 

pupeny a výhonky; v zimě může způsobit škody okusem kůry stromků. 

Zajíc má v přírodě řadu nepřátel, kterým se může bránit 
pouze útěkem. Dokáže utíkat až sedmdesátikilometrovou 
rychlostí. Nejlépe se mu běží do kopce, protože má zadní 
běhy delší než přední. Loví ho hlavně jestřáb, výr a orlové. 
Napadne-li ho dravec v otevřeném terénu, odkud nemůže 
utéct do křovin nebo lesa, je jeho osud zpečetěn. 
Proti jejich útokům ze vzduchu je zajíc naprosto bezbranný 
a nedokáže jim uniknout ani na delší vzdálenost. Liškám a 
psům se pokouší uniknout rychlým během a neustálým 
kličkováním a prudkými odskoky. 

 

Jiří Škrobák, 4.A 

 

 

 



 

 

Lionel Andrés Messi (*24. června 1987 Rosario, Argentina) je 

argentinský fotbalový reprezentant, který v současné době hraje v 

Barceloně. Často bývá označován jako nový Maradona, který sám řekl, že 

Messi je jeho nástupcem. Momentálně je považován za nejlepšího 

fotbalistu na světě, a to hlavně kvůli jeho umění hrát pro tým a jeho 

skromnému chování na veřejnosti. 

S fotbalem začal v pěti letech, kdy začal hrát s týmem Grandoli, kde 
trénoval jeho otec. V roce 1995 začal působit v CA Newell's Old Boys. 
V jedenácti mu byl diagnostikován nedostatek růstových hormonů.  

Tehdy o něj projevilo zájem River Plate, ale Messiho rodiče tehdy 
neměli peníze, aby platili synovu léčbu. Carles Rexach, tehdejší 
ředitel Barcelony, nabídl Messimu kontrakt včetně zaplacení celé 
léčby a přestěhování do Španělska. 

                                                                                                                                                     Tomáš Strnadel 3.B 

 

Martina Sáblíková 

Martina Sáblíková se narodila 27. Května 1987. Je česká rychlobruslařka. Specializuje se na dlouhé tratě. 
Dvojnásobná olympijská vítězka a několikanásobná mistryně České republiky, Evropy i světa, držitelka 
několika juniorských i seniorských světových rekordů. Měří 171 centimetru a váží 53 kg. Vyhrála zlato na 
dlouhé trati (5000 m) v Richmondu. A ve Vancouveru 2010 dvě zlata. První bylo ve trati na 3000 metrů a 
druhé ve trati na 5000 metrů. A samozřejmě má ještě o něco více medaili za zlato, stříbro a bronz.  

Martina Sáblíková se sportu věnuje od dětství. Zprvu 
hrála basketbal v klubu BK Žďár nad Sázavou, od roku 
1998 se začala věnovat rychlobruslení. Martina začala 
s dalšími dětmi (celkem jich bylo 20) trénovat, jak 
v zimě na ledě na přírodní dráze ve Svratce (jediné 
rychlobruslařské dráze v Česku), tak i v létě na kole a 
na kolečkových bruslích. 

Vystudovala Gymnázium Vincence Makovského 
v Novém Městě na Moravě se sportovním 
zaměřením. Obyčejně čtyřleté studium si 
Martina Sáblíková díky vedení školy rozložila do sedmi 
let a v červnu 2009 úspěšně odmaturovala 

Stella Marková 4. B 

 

VZORY A IDOLY….. 
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Nejoblíbenější roční období 

Ptali jsme se dětí, jaké roční období mají nejraději. Naším tipem bylo samozřejmě léto, ale výsledky tak 
jednoznačné nebyly. Podívejte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U dětí z první třídy vyhrála o jeden hlas ZIMA. Druháčci mají nejraději LÉTO, ale zima je také velmi 
oblíbeným obdobím. Ve třetí třídě mají děti nejraději ZIMU, ale léto uniklo vítězství jen o chloupek. No a na 
posledním grafu je vidět, koho nebaví chodit do školy ☺, protože u čtvrťáků vyhrálo jednoznačně LÉTO. Ale 
kdo by léto neměl rád – sluníčko, koupání, výlety….už aby tady bylo!                                          Jiří Škrobák 4.A  

Zimní sporty 

A co vy a sport? Naše otázka: „Jaký zimní sport děláte?“ A jak to dopadlo? Mrkněte na graf☺. 

1. Lyžování:  21 dětí 
2. Bruslení: 10 dětí 
3. Hokej: 3 děti 
4. Zimní procházka: 17 dětí 
5. Běžky: 7 dětí 
6. Boby: 17 dětí 

No vida! Nejoblíbenějším sportem 
je lyžování. Není divu, vždyť žijeme 
v našich krásných Beskydech. Ale 
sjet kopec na bobech taky není 
špatné, že? A pokud se vám zdají 
tyto sporty nebezpečné, vyjděte si 
aspoň na zimní procházku☺. Pohyb 
je totiž nejlepším zdrojem dobré nálady! 

                                                                              Stella Marková, Barbora Dvořáková, Vendula Jurečková 4. B   

 

SLOVO MÁTE VY… 



A pokud jsou pro vás kopce u nás v Beskydech nízké, můžete vyrazit třeba na Sněžku. Nejste přece 
žádná béčka.  

Sněžka 

Sněžka  je se svými 1602 metry nejvyšší horou Hraničního 
(Slezského) hřebenu Krkonoš, Sudet, Čech i celého Česka a 
celého Slezska. 

Název Sněžka pochází z 19. století  je odvozen od pojmenování 
Sněžná – jako „sněhem pokrytá“. První český název byl Pahrbek 

Sněžný, pak Sněžovka, od roku 1823 pak definitivně Sněžka. 

Ale přece jenom…lanovkou to bude asi lepší… 

Lanová dráha Sněžka - lanovka vedoucí z Pece pod Sněžkou 
přes mezistanici na Růžové hoře na vrchol nejvyšší hory České republiky. Během necelé půlhodinky 
překonáte převýšení více než 680 m. Ze Sněžky potom můžete dál pokračovat po značených 
turistických cestách.  

Terka Zátopková 4.A  

 

A jestli máte raději teploučko, tento článek vás jistě zahřeje…. 

 

Pouště 

 

 
 
Sahara 
Sahara je největší poušť na světě. Její rozloha je stejně velká, jako třeba rozloha Číny nebo USA. 
 Na Sahaře, stejně jako na jiných pouštích mohou žít jen ta zvířata, která jsou zvyklá na stálé horko a 
dokážou dlouho vydržet bez vody. Na Sahaře také prší. Prší, ale je tam takové horko, že dešťové kapky ani 
nedopadnou na zem. Ve vzduchu se změní v páru. 
Jediná místa, kde se dá na poušti žít, jsou oázy. Jsou to místa, kde je voda. Jsou zde také písečné bouře. To, 
když fouká vítr, tak se písek rozvíří a rozletí do dáli a je to tzv. písečná bouře. 
    
                                                                                                                                                      Kristýna Lhoťanová, 5.B 

 
 

 



Detektiv Klubko – Případ černého ducha 

 

Detektiv  Klubko - Případ  černého ducha je knížka, ve které je plno 
záhadných případů. Detektiv Klubko rozmotá každý případ a najde 
každého zloděje. Vyřešil například Případ černého ducha, Začouzený 
případ a případ Černé porsche. Jak tyto případy vyřešil, si přečtěte sami, 
určitě se pobavíte a možná se budete i trošku bát…. 

 

                                                                                                                                                           

Lucka Kalužová,  3.B 

 

Straka v říši entropie  

Straka v říši entropie je poučná knížka. Tato knížka vysvětluje fyzikální jevy v podobě bajek. Kniha 

humornou formou přibližuje klasické fyzikální zákony, které pochopí malé děti, ale dotýká se i náročných 

témat fyziky moderní doby, určené starším dětem a dospělým. Vhodná je pro rodiče, kteří čtou dětem, ale 

současně hledají i knihu pro sebe. Jedna z povídek se jmenuje Poradna slípky Jarmilky.  

Tady je malá ukázka:   

Milá Jarmilko! 

Doslechla jsem se, že otevíráš poradnu, a tak budu asi jedna z prvních, kdo 

Ti píše. Mám problém se svým mužem. Kdysi to byl jezevec jako buk – 

ztepilý, bystrý, hbitý, kožich lesklý, oči blyštivé, bystrým duchem i vtipem 

sršel. Dala jsem mu přednost před jinými... Ale pak? Za těch pár let, co je 

mým mužem, se změnil. Leží v noře na kanapi, nikam nechodí, nic nedělá, 

jen se nechá obsluhovat. Pořád mne kritizuje, nádobí že prý není umyto, 

sám ho ale neumyje. Přitom není spokojený ani sám – nelíbí se mu, že 

ztloustl, ale není divu, když se nehýbe. Začal dokonce pít – nejen vodu, ale i 

alkohol a to pak bývá ještě horší. Když se napije, leží dál na kanapi, škytá, 

krká, nebo i křičí. S takovým budižkničemu už šťastná nejsem, ale máme 

spolu děti, a tak nevím, co mám dělat. Poraď! 

                                                                                                         Jezevčice Elsa                                                                                                                         

Marie Křížková, 4.A 

 

 

 

MOJE OBLÍBENÁ KNIHA…  



 

Která cesta je správná? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Marková, 4.B

Najdi jména v přesmyčkách: 

RALÍKAON ______________ 

TINAÁEL ________________ 

NHJOAA ________________ 

ÁROELIZ ________________ 

RAAENT ________________ 

NRISKTÝA _______________ 

MLEIÁA _________________ 

RACMLAE _______________ 

CCEEÍIL __________________ 

                                                                      

AAIBNS ___________________ 

BISRAAN _________________ 

MIAAKL _________________ 

AÁENSSIT ________________ 

NNAA ___________________ 

OUAIMHBL _______________ 

ĚAAOSLVVKT _____________ 

AAKLNB _________________ 

ZAZAUN ________________ 

 

Stella Marková a Barbora Dvořáková, 4.B 

 

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ… 



Najdi 7 rozdílů! Hodně štěstí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Marková, 4.B 

Omalovánka s hádankou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Ondra Adamec, 3.B 

Jak se jmenují tito dva hoši? Na první správnou odpověď čeká sladká odměna. Pokud 

znáte jejich jména, běžte je říct paní učitelce Maleňákové do kabinetu. Vyhrává jen ten 

nejrychlejší! 



 

O EMILCE 

Byla jedna malá žirafa, a ta se jmenovala Emilka. Protože málo 

vyrostla, nedosáhla na strom pro jídlo jako její kamarádky. Měla 

hlad a přemýšlela, jak si naplnit bříško. A dostala nápad, že 

zaběhne za tetou žirafou, která bydlela na palouku u vysokých 

stromů. Ta jí určitě poradí! A taky, že ano. Od té doby Emilka ví, 

proč mají žirafy dlouhý krk. No přece proto, aby ho co nejvíce 

natáhly a mohly se dostat k dobrůtkám, které rostou na stromech.  

Eva Martinková, 2.A 

 

MÁČEK HLEDÁ DOMOV 

Žil byl makový mužíček. Jmenoval se Máček. Bydlel na makovém poli v jedné staré 

makovici. Jednou šel na výlet. Když odešel, přijel kombajn. A ten celé pole zničil. 

Večer se máček vrátil a svou makovici nenašel. Byl smutný a šel hledat nový 

domov. Šel daleko přes lesy a louky. Po cestě ho vyplašil netopýr. Večer se unavil 

a usnul. Ráno se probudil a uviděl, že je ve veliké zahradě, kde rostly dvě 

makovice. Tak si našel nový domov a novou kamarádku, která bydlela vedle 

v makovici. Jmenovala se Makovička. A měli se moc rádi.  

 

Klárka Beránková, 2.A 

 

O VRBĚ A JABLONI 

Byla jednou jedna vrba, a ta nic nevěděla. Tak se na všechno ptala. Po týdnu 

jí to ptaní přišlo hloupé. Jednou se vrba zeptala jabloně: „ Proč jsem tak 

hloupá?“ „Jsi hloupá, protože si nechodila do školy.“ odpověděla jabloň. „A 

jak se do té školy dostanu?“ zeptala se vrba. „Normálně.“ řekla jabloň. „Jak 

normálně?“ ptala se dál vrba. „Normálně se tam přihlásíš.“ odpověděla 

jabloň. „ Tak jo.“ řekla vrba a šla se přihlásit do školy.  

Anetka Bělunková, 2.A 

 

 

 

POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU… 



 

O PEJSKOVI DEXY 

Pejsek Dexy šel na procházku. Procházel se kolem kaštanového 

stromu. A najednou ze stromu spadl kaštan přímo na Dexe. „Jé, co 

to je?“ Chtěl to zjistit a kousl do kaštanu. „Au“ zakňučel a běžel se 

zeptat mámy.        „ Mami, co to je?“ ukázal mamince kaštan. „ To 

je kaštan.“ řekla máma. A zase šel na procházku a už věděl, jak 

vypadá kaštan.  

Nastěnka Butok, 2.A 

 

POHÁDKA O ANDULÁKOVI EMILKOVI 

Byl jeden andulák a ten miloval hudbu. Jeden den si vyletěl z hnízda a vzdychl si: „Ach, kéž by tu byla nějaká 

voda. Mám hroznou žízeň. A taky se stmívá a já jsem moc ospalý.“  Tak dlouho zíval, až usnul. A přes noc se 

stalo něco divného. Najednou byl v obchodě a my si ho koupili.  

 Pocta pro paní učitelku Vašenkovou od Natálky: Paní učitelka + škola = BÁJEČNÉ UČENÍ ☺☺☺☺! 

Natálka Halamíčková, 2.A 

Kromě pohádek píšou děti z 2. A i krásné básničky. Přesvědčte se sami.  

ŠKOLA 

Já se těším do školy, budeme psát úkoly.  

Domácí i nedomácí, zvládneme i těžkou práci. 

Kdo se těší do školy, ten má rád i úkoly. 

Těžké, těžší, nejtěžší, oni u nich nebrečí. 

Všichni se těší do školy, budou tam psát úkoly. 

Máma je pak pochválí, že je dobře dělali.  

 

MODRÁ 

Natka má dnes modré tričko, to je ale 

překvapeníčko. 

Nikdy modrou nenosila, ale teď se polepšila.  

Modrá je ta krásná barva a Natka ji má moc 

ráda.  

Je to sice moc divné, ale taky překvapivé.  

                               Štěpánka Bílková, 2.A 

 

 

 

 

 



Po parku chodí chlápek s provazem okolo pasu. "Proč tam máte ten provaz?” "Chtěl jsem se oběsit.” "Ale 

to musíte mít okolo krku.” "To jsem zkoušel, ale nemohl jsem dýchat!” 

Dohadují se Rus, Američan a Čech, kdo umí vyrobit nejlepší věc ze skla. Rus říká: "To my, u nás v Rusku, 
dokážeme vyrobit tak dlouhou skleněnou trubku, že s ní vidíme až na dno nejhlubšího oceánu." "A jak 
tomu říkáte?" "Oceánohled". Američan na to říká: "To nic není, to u nás, v Americe, dokážeme vyrobit tak 
silnou čočku, že s ní vidíme do nejvzdálenějšího vesmíru. Říkáme tomu kosmohled." A Čech na to: "To my, v 
Čechách, dokážeme vyrobit takovou věc ze skla, že s ní vidíme skrz zeď." Ostatní se diví: "To není možné... 
A jak tomu říkáte?" "Okno!" 
 

"Paní proč poléváte ten počítač vodou? "Ále, chci surfovat po internetu." 

Jdou dva chlapi po srázu, jeden spadne a ten druhý volá: "Jsi v pořádkůůůů?" "Anóóó!" "Máš něco 
zlomenéééé?" "Néééé! "Máš v pořádku pátéééř?" "Jooooooo!" "Tak proč nevylezééééš?" Protože jsem 
jěště nedopáááádl!" 
 

Lezou dva vyprahlí trosečníci po poušti a jeden říká: "Zaskřípej zubama. Třeba nám přeběhne mráz po 

zádech." 

Přijde žabička ke zvěrolékaři s ponožkou na hlavě. Zvěrolékař se jí ptá: "Žabičko, kdo ti to udělal?" "Drž 

hubu tohle je přepadení."  

Kristýna Lhoťanová, 5.B 

Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!" 

"Jo, a jak?" 

"Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem." 

"Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!" 

Tati, přeložili mě do zvláštní školy. Výborně synku, když na to máš, tak studuj. 

Nováku, na vaší lavici je 7 much. Když zabijete jednu, kolik jich tam zbude? 

Jedna, ta mrtvá. Ostatní uletí. 

Student skládá zkoušky. Profesor se ptá: "Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?" 

"Vaše otázky." odpovídá student. 

René  Čechmánek,  3.B 

Dvojice obcházejí domy a byty v okolí. Jedna z nich zazvoní u dveří rodinného domku. Otevře muž 

středního věku a ptá se, co si přejí. Jeden z dvojice oznámí, že vybírají pro domov důchodců a zeptá se: 

"Můžete nám přispět?" "Ale samozřejmě," pokývá muž hlavou, otočí se dovnitř a zakřičí: "Marie, nevíš, kde 

je tvoje matka?" 

Víte, proč blondýnka leze před vánoci domů oknem? Protože vánoce jsou za dveřmi.  

Ondra Adamec, 3.B 

 

VTIPY A VTÍPKY… 



 

Soutěž!!! 

Vymysli co nejvíce slov z písmenek, které obsahuje slovo  

NEJKULAŤOULINKATĚJŠÍ. 

U samohlásek můžete měnit délku. (a-á, o-ó…) Papírek se slovy, které jsi našel 

(našla) odevzdej paní učitelce Maleňákové do čtvrtku 10. března a když budeš 

mít nejvíc slov, můžeš vyhrát diplom a malou sladkost! 

Tak hodně štěstí při vymýšlení slov i slovíček!:-) 
Kristýna Lhoťanová, 5.B 

 
___________________________________________________________________________ 
Vybarvi si obrázek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek pro vás vybral René Čechmánek, 3.B 

 

POZOR, POZOR, JE TADY SOUTĚŽ… 


