
 



 

Ahoj, holky a kluci! 
 

Ani jsme se nenadáli a další číslo 

časopisu je tady! A ze zimy jsme 

přešli přímo do léta! Sluníčko je 

prima, ale trochu deštíčku by asi 

nevadilo, že? Jestli si najdete 

chviličku při užívání si slunečního 

počasí, prolistujte si nové číslo 

našeho časopisu. Určitě se dovíte 

pár zajímavostí, čekají na vás opět 

různé úkoly. A až je vyluštíte, přijďte 

si pro samolepku Upsíka do 5. A! 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. máj / květen 
 

První máj je v západní kultuře jarní 
svátek zamilovaných slavený  
1. května. První máj také úzce souvisí 
se slavnostmi konanými v jeho 
předvečer, jako je české pálení 
čarodějnic. 
V římskokatolickém prostředí je celý 
květen prováděna májová pobožnost 
k poctě Panny Marie. Slavení tohoto 
dne se podobá římskému svátku Floralia konaném ve dnech  
28. dubna až 3. května. 

První máj v Česku 

V Česku je První máj tradičně chápán 
jako svátek práce, ale také jako svátek 
zamilovaných a celý květen jako měsíc 
lásky. S tímto pojetím je tradičně 
spojena především noc předcházející 
prvnímu květnu zahrnující stavění a 
hlídání máje, vylévání cestiček  
z hašeného vápna smíšeného s vodou 
mezi domy milenců a malování 
vápnem srdcí a nápisů na jejich vrata. 
Na První máj se také líbají zamilované 
páry pod rozkvetlým stromem.  
Za vhodný strom bývá nejčastěji 
považována třešeň, višeň, jabloň či 
bříza. V tento den či předcházející se 
také koná studentská slavnost 
majáles.  

K Prvnímu máji patří mnoho pranostik například:  

Sníh v máji? Hodně trávy. 

Studený máj? V stodole ráj. 
 
Úkol pro vás: znáš některé další květnové 
pranostiky?                                                                    Natálie Drahanská, 5. B 



Den matek 
 

Den matek je den, kdy se vzdává pocta 
matkám a mateřství. Slaví se v různé dny  
na mnoha místech po celém světě, vychází 
z různých tradic, např. jinak ve Velké 
Británii (čtvrtou postní neděli), jinak  

v arabských zemích (21. březen) a podobně. V tento den dávají děti 
svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Obdobné 
svátky po celém světě existovaly už dávno v historii, například 
ve starověkém Řecku se slavil svátek plodnosti a matek, spojený  
s uctíváním pohanské bohyně Rhey=Kybelé, matky bohů. Myšlenka 
mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 
1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva 
matek. Poprvé byl veřejně slaven o rok později. V roce 1914 vyhlásil 
tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne 
matek coby celonárodního svátku, konající se druhou květnovou 
neděli. V Česku se slaví podle amerického vzoru rovněž druhou 
květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento svátek  
v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé 
světové válce byl postupně zatlačován do pozadí oslavami MDŽ 
(slaveného vždy 8. března), ale i přesto se dál v některých rodinách 
připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně. MDŽ se ale 
zachovává také, podobně, jako v jiných zemích. V některých zemích 
se oba svátky sloučily. Tento den doplňuje Den otců, kterým se slaví 
vždy třetí neděli v červnu.  

Historie 

V 16. století se v Anglii oslavoval svátek matek pod názvem Mateřská 
neděle a připadal na postní dobu před Velikonocemi. Mnoho chudých 
lidí tehdy sloužilo v bohatých domácnostech daleko od domova a 
nemohlo trávit čas se svými matkami. Proto sloužící dostávali  
na tento den volno, aby se mohli vrátit domů nebo navštívit kostel  
ve svém rodném městě, kde žily jejich matky a další příbuzní. 

 

Natálie Drahanská, 5. B 



Co vyrobit mamince  

ke Dni matek 
Nejčastěji dávají děti maminkám ke Dni matek obrázek, ale co dát 

mamince letos? Co třeba něco jiného? Tady máte tři 

návrhy, co byste mohli maminkám udělat. 

1. Přáníčko - 5 důvodů proč….          

POTŘEBY: tvrdý papír (velikost A4), nějaké ozdoby 

(například: chlupaté drátky, lepící kytičky, atd.), 

voskovky, fixy nebo pastelky a hlavně fantazii 

POSTUP: 

1. Vezmeme papír o velikosti A4 a složíme ho na půl 

2. Na titulní stranu (to je ta strana, kterou vidíme jako první, než přání 

otevřeme) napíšeme nadpis (5 důvodů, proč miluji svoji maminku)  a 

důvody, proč máš rád/a svoji maminku (viz foto) 

3. Poté otevřeme přání a dovnitř nakreslíme obrázky a ozdobíme. 

2. Sklenice - několik důvodů proč… 

(Je to vlastně něco podobného jako 

první výrobek) 

POTŘEBY: Sklenička (třeba od okurek, 

pozor musí mít vršek!!!), nějaké 

ozdoby: zase třeba chlupaté drátky, 

lepící hvězdičky atd., dále papírky 

pastelky, fixy nebo voskovky a fantazii. 

 

POSTUP: 

1. Vezmeme si skleničku a ozdobíme 

drátky a dalšími ozdůbkami. 

2. Nastříháme si malé papírky a na ně 

napíšeme několik důvodů, proč 

milujeme svoji maminku. 



   3. Krepová kytice 

POTŘEBY: krepový papír různé barvy, špejle, normální zelený papír, 

žlutý papír, lepidlo a šikovné ruce 

POSTUP:   

1. Vezmeme krepový papír a vystřihneme ho o délce 10 cm a o šířce 

7 cm. 

2. Na té delší straně o délce 10 cm nastřihneme proužky o délce 4 cm, 

takže 3 cm nebudou nastřihnuté. 

3. Dále si vezmeme špejli a nabarvíme ji na zeleno. To bude stonek. 

4. Ze zeleného papíru vystřihneme jeden až dva listy a nalepíme jej  

na stonek. 

5. Nyní se vrátíme ke krepovému papíru, ale než květ nalepíme, tak 

musíme udělat to, co opylují včelky. To uděláme tak, že si vezmeme 

žlutý papír a vystřihneme z něho tři malé oválky a nalepíme na vrchní 

stranu špejle. 

6. Nakonec si vezmeme květ, jeden konec nalepíme na špejli 

obtočíme a druhý konec zase přilepíme. 

7. Ohneme okraje květu. 

  

 

             

 

 

 

 

 
Natálka Drahanská, 5. B 



Úzkorozchodná 

železnice  
TŘEMEŠNÁ – OSOBLAHA 

 

Na Osoblažsku v podhůří 

Jeseníků se nachází 

unikátní úzkorozchodná 

dráha, která je jediná svého 

druhu v Českém Slezsku. 

Trať vede z Třemešné  

ve Slezsku přes Slezské 

Rudoltice do Osoblahy. 

Úzkorozchodný vláček 

vyjíždí z druhé strany 

budovy, než je nástupiště 

pro trať Krnov - Jindřichov ve Slezsku. Trať začíná klesáním až 26% 

k ocelovému mostu v Třemešné, o třech polích, který prochází silnicí 

Krnov - Jindřichov a potok Mušlov. Dále trať stoupá nejvyšším 

stoupáním na trati 27% a překonává krátce za druhým kilometrem 

zlomový bod trati, který je pouze o jeden výškový metr níž než stanice 

Třemešná ve Slezsku. Jakmile nastoupíte do vláčku, vypadá to, jako 

kdybyste se vrátili v čase. Je to zážitek na celý život. 

Úkoly pro vás: 

1) V čem jsou koleje jiné v porovnání s běžným vlakem? 

2) Co vláček pohání?  

2) Kde začíná trať? 

3) Odkud, kam a přes co trať vede? 

 

      Veronika Koběrská, 5. A 



Projektový den-Alžběta II., 

nejdéle vládnoucí panovnice 
 

Datum našeho projektového dne spadá na čtvrtek 17. května. 

V tento den u nás na škole budou k vidění rytíři, draci, urození 
panovníci, historické památky i moderní pamětihodnosti Londýna. 
Nezapomeneme na variace extravagantních klobouků u příležitosti 
konání slavnostních událostí. 

Žáci 5. – 9. ročníku již pracují na zajímavých prezentacích. 5. ročníky 
chystají divadelní představení, 6. ročník se věnuje pamětihodnostem 
a zajímavým místům, 7. ročník se bude zabývat anglickými svátky a 
zvyky, 8. ročník se zaměří na sport a kulturu a 9. ročník se bude 
soustředit na oblast historie a současnost.  I žáky 1. stupně čeká 
zajímavý program, ve kterém zúročí nejen své jazykové dovednosti, 
ale také je navštíví starší spolužáci z 2. stupně se svými připravenými 
projekty. K dispozici bude rovněž výstava žákovských prací, projektů 
a reálií Anglie. I po škole se žáci budou tomuto tématu věnovat ve 
školní družině. Současně je s projektovým dnem vyhlášeno několik 
soutěží. 

Žáci prvního stupně soutěží o ceny v kategoriích: 

•  1. – 2. roč.: výroba koruny, 
klobouků, prezentace výrobků a 
soutěž o nejnápaditější klobouk 
•  3. roč.: výroba štítu, erbu 
(legenda o sv. Jiří) 
• 4. – 5. roč.: návrhy kostýmů, 
klenotů pro královnu, soutěž  
o nejlepší výkres 

 

Úkol pro vás: víš, před kolika lety se královna narodila? 

                                                                                    

 Natálie Smičková, 5. A 



Dopravní soutěž 
V měsíci dubnu proběhla na naší škole dopravní soutěž, která se 
skládala z části teoretické i praktické. Zúčastnilo se 35 žáků 4. až  
9. tříd.  Fotografie jsou z praktické části, ve které děti předvedly své 
dovednosti na kole v jízdě zručnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O dopravních prostředcích si 

povídaly také děti z  2. B a 

nakreslily svůj nejoblíbenější 

dopravní prostředek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nakreslili žáci 2. B 

  



       

Den 

Země 
       

 

 

  



Při aktivitách připravených ke Dni země si děti zopakovaly, že o Zemi 
se musí pečovat, a že život na modré planetě není samozřejmostí. 
Někteří žáci se zapojili také do literární soutěže na téma Živá voda.  

 

Živá voda 

Dnes domácí úlohu 

máme napsat do slohu.  

Spíš bych na tu básničku 

nechal vylít skleníčku.  

 

Radši jsem ji vypil, 

než bych úkol polil. 

Voda do mě vlila život,  

píšu básně jak o závod: 

  

Jeden princ měl milou rád, 

musel s drakem bojovat. 

Milá měla nemoc zlou, 

jen drak měl vodu živou. 

 

Princ ho zabil 

a pak vodu milé nalil. 

Milá vodu vypila, 

v té chvíli se uzdravila. 

 

Měli svatbu, hodně dětí, 

celý život velké štěstí. 

 

 

Radek Muška a Lucie Ondrušáková, 3. C 

 

 



Živá voda 

Živá voda byla v pohádce Zlatovláska. Živá voda uměla 
oživit třeba mrtvého pavouka.  Stačila jim kapka této 
vody. My v pohádce nežijeme. Máme křišťálově čistou vodu, kterou 
kromě lidí pijí i zvířata a rostliny. Vodu k životu potřebujeme všichni. 
Je to zázrak, jak z malého poupěte vyroste květina. Z malého keříku 
velký keř. Z malého stromku velký strom. Voda je tedy život!!! I v létě, 
když je půda suchá a objeví se na obloze černý mrak, který spustí 
déšť, je to živá voda. Voda, která naplní jezera, řeky, přehrady, aby 
měli lidé, zvířata i půda znovu co pít a jíst. A znovu se probudí život. 

Dominik Polášek, 3. C 

 

V jednom hlubokém lese mezi vysokými skalami byl  
od pradávna malý pramínek živé vody. O pramínku 

věděli jen zvířátka z lesa. Voda z pramínku měla 
kouzelnou moc léčit rány a uzdravovat. V chaloupce 

na kraji lesa žil tatínek s maminkou a dcerou Eliškou. 
Eliška rozuměla řeči zvířat a uměla si s nimi povídat. 
Maminka těžce onemocněla po práci na poli. Tatínek 

věděl, že v lese, u kterého žijí, pramení živá voda. Ta by 
pomohla mamince, ale tatínek ji neuměl najít. Když to Eliška 

zaslechla, běžela do lesa poprosit o pomoc zvířátka. Spolu se 
zvířátky našli všichni pramínek. Živou vodu donesli mamince a ta se 

hned uzdravila a byla ještě krásnější a veselejší. 

Zuzana Šostá, 3. C 

 

Kdysi v jednom království žil král, ale byl 
chudý. Za jeho vlády vyčerpali tolik vody, že jim 
žádná nezbyla. Tak zavolali všechny, občany, 
aby jeden z nich šel hledat ztracenou vodu. 
Král nabídl půl království za odměnu. Nikdo se 
do světa vydat nechtěl, ale nakonec se přihlásil 
kluk jménem Tomáš, že vodu najde. Dva roky byl 
na cestě, než ji našel, ale nebyla to ztracená voda, 
ale voda zakletá do víly. Přesto se skamarádili a 
začal jí říkat Voděnka. Každý den k ní chodil a 
povídal si s ní. Slíbila mu, že jeho království zachrání. 
Tak se Tomáš zabydlel na paloučku a čekal, až přijde 
vhodný čas, kdy s ním Voděnka odejde. Mezitím měli 
v království všichni takovou žízeň, že se odstěhovali. Po mnoha 



letech se do království voda konečně vrátila. Voděnka ji tam poslala 
v podobě svého mladšího bratra Deště. Její starší sestra Duha 
ukázala lidem zpět cestu do království. Starší bratr Vánek všem řekl, 
že se můžou vrátit. Tomáš s Voděnkou, která se mezitím proměnila 
v krásnou princeznu, se vrátili do království, kde už na ně všichni 
čekali. A nejenže vody měli dostatek, ale byla kouzelná a všichni 
v království byli šťastní. 

Anabel Hubáčková, 3. C 

 

 

A ještě malý přírodovědný 
testík: poznáš tyto rostliny? 

 

 

1.                                                                3.   

 

 

 

 

 

 

2.                                                                 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zvířecí zajímavosti 
ZAJÍC POLNÍ 

Zajíc polní je hojný druh zajíce žijící na velkém 
území Evropy a západní Asie. Jeho 
přirozeným biotopem jsou otevřené krajiny, 
především pole, louky, okraje lesů, kde je díky 
svému hnědému zbarvení velmi dobře 
zamaskován. V současné době populace zajíce 
polního na většině území ČR výrazně klesá. 

Stavba těla 

Zajíc polní dorůstá délky 50–70 cm a dosahuje hmotnosti mezi 2 až 
6 kg. Je velmi zdatným běžcem, běhá běžně 40 km/h a v nebezpečí až 
74 km/h a dobře kličkuje. Protože má přední nohy oproti zadním 
poměrně krátké, je rychlejší při běhu do kopce než dolů. Při prudkém 
úprku z kopce dolů někdy klopýtá, a dokonce dělá kotrmelce! 
Výborně skáče do výšky přes 1 m a do dálky až 6 m. Zajíc má 
vynikající smysly: o skvělém sluchu svědčí dlouhé ušní boltce, které 
jsou na konci černé, zatímco zorné pole dosahuje při panáčkování až 
rozsahu 360 stupňů. Zajíc panáčkuje jednak proto, aby se rozhlédl, 
ale také při imponování. Lépe však vidí za soumraku než za plného 
světla. Není pravda, že zajíc spí s otevřenýma očima. Také čich a hmat 
má zajíc velmi jemný, k recepci hmatu slouží hlavně dlouhé vousy  
v blízkosti čumáku. Zajíc polní je zbarvený žlutohnědě až šedohnědě, 
mláďata jsou obvykle tmavší. Špičky uší jsou černé, také ocas je 
shora tmavý, zespodu je však bílý, stejně jako břicho a vnitřní strana 
nohou. Pohlaví se od sebe neliší. Zimní srst je hustší a světlejší než 
letní. Zajíc líná dvakrát ročně, na jaře a na podzim. 

MEDVĚD HNĚDÝ                        

Medvěd hnědý je známá medvědovitá 
šelma a jediný zástupce své čeledi, který se 
vyskytoval a vzácně i vyskytuje  
na území České republiky.  

Jde o největší evropskou šelmu a spolu 
s medvědem ledním o vůbec největší recentní druh 
suchozemského predátora. Žije v Evropě, Asii a Severní Americe. 



VEVERKA OBECNÁ 

Veverka je střední velký hlodavec z čeledi 
veverkovitých obývající široké území  
v rozmezí od západní Evropy až po východní 
Asii. V České republice ji nalezneme 
v lesích všech typů, parcích, alejích, větších 
zahradách nebo hřbitovech se stromovým 

porostem. Má zrzavou, černou a někdy hnědou srst. Veverka obecná 
žije až na období rozmnožování samotářským způsobem života a 
jiným veverkám se většinou vyhýbá. V dutinách stromů, někdy i  
na tlustších větvích, obývá v průměru 25–30 cm velké hnízdo, ve tvaru 
kukaně, tvořené mechem, listy, trávou a kůrou. Je schopna vypnout 
tělo do tvaru křídla, čehož využívá při delších skocích. 
Není teritoriální a domácí území jednotlivých jedinců se značně 
překrývají. 

 

JEŽEK ZÁPADNÍ 

Ježek západní, známý též pod názvem ježek 
obecný, je spolu s ježkem východním Jediný 
zástupce čeledi ježkovitých v ČR. Vyskytuje se  
v podstatě na celém území České republiky. 
Obývá území od nížin až po 800 m n. m., 

výjimečně jej můžeme spatřit až 1100 m vysoko. Žije na okrajích lesů, 
na pasekách, v křovinatém terénu, v parcích a zahradách nebo 
ve městech.  

 Potrava 

Ačkoli je všežravec, dává přednost živočišné potravě, 
zvláště bezobratlým živočichům, mezi které patří slimáci, 
žížaly, brouci nebo jiný hmyz a jejich larvy. Preferuje žížaly, 
stonožky nebo zástupce čeledi střevlíkovitých. Občas se přiživuje 
i žábami, malými hlodavci, mladými ptáky, ptačími vejci nebo plody. 
Potravu vyhledává čichem, který má výborně vyvinutý. Denně 
spotřebuje 50–70 g potravy, tedy zhruba desetinu své hmotnosti. 

Úkol pro vás: napiš alespoň tři zvířata, která se na jaře probouzejí  
                        ze zimního spánku. 

                                                                       Natálie Drahanská, 5. B    


