
 



Ahoj, kluci a 

holky! 

Jaro je 

tady!!! 

JUPÍÍÍÍ!!! 
I žáci 3. C se těší, o čemž 

svědčí jejich básnička o jaru: 

 
 

 

 

Na jaře slunce svítí, 

na louce je plno kvítí. 

Maminka nese vajíčka 

a my jsme viděli zajíčka. 

Tatínek plete pomlázku,  

bratříček váže mašličku. 

Jaro se na to vše dívá 

a radostí z toho si zpívá. 

O Velikonocích táta nás probudí  

a studenou vodou nás pokropí. 

Když se tak na to dívám,  

přemýšlím, jak se to zpívá. 

 

 

  



 

Jaké byly jarní prázdniny? 
Motokáry 

O jarních prázdninách mi udělaly radost motokáry. Ve středu ráno 

pršelo. S mamkou jsme plánovali, co všechno se dá dělat v deštivém 

počasí. Napadlo mě, že bychom mohli jet na motokáry. Nejbližší 

motokáry byly u Shopping parku v Ostravě.  Při vstupu jsme museli 

vyplnit registrační formulář, kde se ptali na mé jméno, věk, výšku a 

váhu. Po registraci jsem dostal kartičku, kterou stačí příště jen 

předložit a pán u obsluhy už bude o mě vědět vše potřebné. Než jsem 

sednul do motokáry, musel jsem si ještě vybrat kuklu. Měl jsem  

na výběr ze tří barev- černé, modré a růžové. Po výběru kukly 

následoval výběr správné helmy. Zajímavé je, že organizátoři uměli 

sepsat seznam závodníků podle věku. Na závodní dráhu se chystali 

tři kluci, které jsem neznal. Byl jsem překvapený, že na dráze nebudu 

sám. Hned vedle motokár byla tabule, na které svítily jména 

závodníků a číslo přiřazené motokáry. Když jsem se usadil do své 

motokáry s číslem sedm, musel jsem se připoutat a vyčkat na pána, 

který mi vysvětlil, jak se motokára ovládá. Motokáry stály za sebou. 

Bylo jedno, kdo vyjíždí jako první a kdo poslední. Vítěz se určoval 

podle odjetých kol. A já – v y h r á l !!! Byl jsem tak šťastný, že jsem 

na mamku skočil s rozběhem. Byl to krásný pocit. 

Dominik Polášek, 3. C 

 

 

   

 

 
 



Moje jarní prázdniny  

V sobotu jsem jela na tábor s Naty. Ale nebyl to obyčejný tábor, ale 

lyžařský! Cesta trvala asi hodinu. Po příjezdu jsme se vybalili a šli  

na oběd. Po obědě jsme si hráli s kamarády a v osm hodin jsme šli 

spát. Druhý den jsme šli lyžovat a po návratu byl odpolední klid. Když 

jsme si odpočinuli, tak jsme hráli hry, ping-pong a pak jsme šli  

na procházku. Po návratu jsme měli večeři a pak jsme si vymysleli, co 

chceme dělat. A takový program jsme měli celý týden. Jeden den jsme 

šli na bazén, protože pršelo. Předposlední den jsme měli maškarní 

s tombolou  a já jsem šla za rajče. Na táboře se mi moc líbilo. 

Anabel Hubáčková, 3. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Básničky  

o rodině 
Někteří žáci 3. a 4. tříd  

se zúčastnili soutěže  

„O nejhezčí básničku“. Výsledky 

ještě nejsou známé, ale nám se 

básničky moc líbily, proto jsme 

se rozhodli je otisknout a vás 

požádat, abyste zkusili sami 

vyhodnotit, která se vám nejvíce 

líbí. 

 

 

 



 

 

 

 



Vzpomínky  

na Velikonoce 
(kreslili žáci 3. B) 
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Velikonoční symboly 
 

BERÁNEK představoval v židovské tradici Izrael jako 
Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židé  

při svém svátku pojídají beránka jako připomínku svého 
vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním  
ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry 
on je beránek, obětovaný za spásu světa. 

 

Dalším z velikonočních symbolů je VAJÍČKO 
(KRASLICE), symbol nového života, neboť samo 
zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je 
vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. Už 

ve starověkém Egyptě či Persii se na svátky jara barvila 
červená vajíčka. Zdobení skořápek vajec však může sahat až 
do pravěku. V souvislosti s lidovou tradicí se zvyk tato vejce 
malovat udržuje i nadále (označení „kraslice“ je pak odvozeno 
od červené barvy). Důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla 
zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době.  
V západním křesťanství se vejce vykládá jako 
symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, 
jako symbol nesmrtelnosti. Ve východním 
křesťanství se červená vykládá jako krev Krista. 

 

KOČIČKY symbolizují palmové ratolesti, 
kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma 
přicházejícího Krista. Tradičním křesťanským 
zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a používání popela  
z jejich spálení o Popeleční středě. 

 

KŘEN symbolizuje hřebíky či hořkost utrpení 
Krista. Zvyk pojídat křen o Velikonocích se 

udržuje především v Polsku, Rakousku a Slovinsku. Odpovídá 
židovské tradici, kdy o pesachu se pojídá jako hořká bylina. 

Natálie Drahanská, 5. B 



 

Úkoly pro nejmenší 
1. NAJDI CO NEJVÍC ROZDÍLŮ ROZDÍLŮ.                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NAJDI SKRYTÁ JMÉNA 

Švadlenka šije oblečení.  

Na jaře roste petrklíč.  

 

3. POZNÁŠ VŠECHNY POHÁDKY?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. BLUDIŠTĚ 

 

a) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Natálie Drahanská, 5. B 

 



 

Vtipy 

 

 
Zahrádkář poprosí svého 

syna, aby podepřel rajčata. 

Jde si potom na chvilku 

zdřímnout do chaty. Za pár 

minut za ním syn přijde a 

stěžuje si: „Už ta rajčata 

podpírám snad půl hodiny, a 

nic! Jak dlouho je mám ještě 

držet?” 

 

Zlobí se zahrádkář na dceru: „Když jsem ti říkal, že máš natrhat 

ostružiny, nemyslel jsem roztrhat je na kousky!” 

 

„Mami, mami, mám dobrou a špatnou zprávu, jakou chceš slyšet 

první?" ptá se Pepíček maminky. „Tak tu dobrou." „Dostal jsem 

jedničku z diktátu!" „To je hezké, Pepíčku. A jaká je ta špatná?" „Že 

to není pravda!" 

 

„Pane,” zvolal radostně sluha, „jaro je tady!” 

„No, dobře, Jean,” povzdechl si starý lord. „Řekněte mu, že hned 

přijdu.” 

 

Natálie Smičková, 5. A 
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Hádanky 
1. Otevírá zemi zlatým klíčkem a svatý Petr je mu strýčkem.  

Co to je? 

 

2. Stoupneš si na ni, přece vstává, má ji ráda každá kráva. Srnec, 

králík našup, rád si spase nášup. Co to je? 

 

3. Všechno taje, větřík hraje voňavou písničku. Sluníčko svítí  

na první kvítí jen malou chviličku. Jméno mám sněžné, jemné a 

něžné, natrhej kytičku. Co je to? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Natálie Smičková, 5. A 



Tip na výlet 
STEZKA KORUNAMI STROMŮ 

Stezka korunami stromů Lipno je celorepublikový unikát a první 

stezka svého druhu v České republice. Své první zákazníky přivítala 

10. července 2012. Stezka je citlivě začleněna do krajiny  

v okolí Lipenského jezera a je unikátním doplněním Lipna. Po cestě 

je pro vás připraveno 11 adrenalinových sekcí, nteraktivní didaktické 

zastávky a jeden z největších suchých tobogánů v České republice.  

Lipenské jezero, šumavská příroda, Novohradské hory a vrcholky 

rakouských Alp-to vše vám bude odměnou za vystoupání po 675 

metrů dlouhé lávce až do výšky 40 metrů nad zemí.  

 

Úkol pro vás: 

1. Kdy byla stezka poprvé 

    otevřená? 

2. Jak je dlouhá lávka? 

3. Kde se stezka nachází? 

4. Čím je stezka výjimečná? 

Veronika Koběrská, 5. A 

 

 



Vaříme s Upsíkem 
RECEPT NA BRAMBOROVÉ MINI PIZZY 

 

BUDEME POTŘEBOVAT: 

větší brambory, čertovskou omáčku, BBQ nebo domácí kečup, šunku 

(uzené), strouhanou goudu, pizza koření, olivový olej, sůl 

 

POSTUP PŘI VAŘENÍ 

Neoloupané 

brambory důkladně 

umyjeme. Nakrájíme  

na 5-7 mm silné plátky, 

opláchneme studenou 

vodou a usušíme. 

Uložíme na plech  

s pečícím papírem, 

lehce posolíme a 

pokapeme olejem. 

Pečeme na 200 st. asi 

15-20 minut, kdy 

začínají zlátnout. Šunku 

nakrájíme na drobné 

kostičky a smícháme  

se sýrem. Plátky 

brambor potřeme 

pomocí lžičky omáčkou 

a dáme hromádku sýru 

se šunkou. Posypeme pizza kořením a vrátíme do trouby zapéct  

na cca 5-7 minut. Podáváme teplé, ale jsou výborné i studené. 

Množství surovin neuvádíme, to si vyberte každý podle počtu porcí.                        

Veronika Koběrská, 5. A 



Projektový den  

FINANČNÍ GRAMOTNOST 
Dnes jsme první hodinu byli v MMU a 

tam jsme si promítli film o dějinách 

peněz a moc se mi to líbilo, protože 

jsem se dověděla plno nových věcí. 

Další hodinu jsme se rozdělili do skupin 

a plnili jsme různé úkoly. Další dvě 

hodiny jsme vytvářeli věci z papíru, 

které jsme pak na tržnici vyměňovali. 

Moc se mi líbilo, jak jsme se domlouvali, 

co je pro nás důležité a říkali si dobrý den. Cítila jsem se nervózní a 

taky jako dospělý člověk. 

Adélka 

 

Dnešek probíhal dobře. Dnes jsem se 

dověděl něco nového o platebních 

kartách, že je můžeme mít i v mobilech. 

Moc se mi líbilo, když jsme  

ve skupinkách vyrobili a vystřihli třeba 

zbraně. A pak jsme je prodávali. Když 

jsme je prodávali, měl jsem takový 

divný pocit, jestli dělám dobře s tím 

obchodem něco za něco. 

Dominik 

 

V dnešním filmu o historii peněz 

jsem se dověděla, že se dříve 

platilo mušlemi a pírky. 

Zajímavé! 

Eliška 



 

Dnešní den probíhal hezky. Líbilo se mi, že se dala prodat koza  

za husu a že za námi furt chodili Lovci. Ale měl jsem divný pocit. 

Filip 

 

Dneska den probíhal úžasně, ale taky 

dost hlučně. V první hodině jsme byli 

v MMU a pouštěli jsme si film, který 

se mi moc líbil a jmenoval se  

O dějinách peněz. Pak jsem se 

dověděla, jak se mohou živit 

PASTEVCI, LOVCI, ZEMĚDĚLCI a 

ŘEMESLNÍCI. 

Natálka P. 

Kdysi dávno nebyly peníze, takže se věci 

vyměňovaly. Film se mi líbil. Utvořili jsme 

skupiny a byli jsme Lovci. Plnili jsme různé 

úkoly. Pak jsme se připravovali na to, 

abychom mohli prodávat i kupovat  

na tržnici. Když jste Lovci, nenakupujte  

u zemědělců. Zemědělci jsou lakomci. 

Vyhráli Pastevci.           
                                                                                                      Vašek 

 

Dnes jsme si pouštěli film v MMU o penězích a moc se mi líbil. Pak 

jsme si hráli na výměnný obchod a vím, že umím dobře kupovat. Líbilo 

se mi, jak jsme prodávali a nakupovali. Ale měla jsem pocit stresu. 

Lucka 

 

Moc se mi líbila první hodina, protože jsme měli pěkné video, kde 

jsem se dověděli, že se kdysi měnilo a ne platilo. A později se platilo 

pírky, mušlemi a plátny. Pak se začalo platit zlatem, stříbrem a 

diamanty. Pak jsme ve skupinách stříhali a lepili. Ve čtvrté hodině 

jsem hodně obchodoval a byla to zábava. 

Nikolas 



 

Dnešní den byl super, protože jsme chodili na různé trhy. Dověděl 

jsem se, že je to dřina, chodit sem a tam a prodávat. Líbilo se mi, že 

jsem byl s kamarády a že to byla zábava. 

Martin 

 

První hodinu jsme byli v MMU a 

film byl super. Dověděla jsem 

se, že se kdysi platilo mušlemi, 

peříčky, plátnem a později 

vzácnými kovy. Ale nejvíc se mi 

líbilo, jak jsme obchodovali. Na 

tržnici mi to připadalo jako 

doopravdické. 

Natálka M. 

  

 

 

 



Poznáš rostliny? 
 

 

                           __________________ 

 

               _______________________ 

 

  ___________________ 

 

           ____________________ 

 

 

   ___________________ 

 

 

        __________________________________ 

 

  ______________________     

 

_________________________ 

Doplň tabulku: 

 

jarní květiny léčivé rostliny zelenina 

   

   

   

   

 


