
 



 

Ahoj, 

kamarádi, 
dnešním vydáním našeho 

časopisu se s vámi pro tento rok 

loučíme. Doufáme, že jsme vám 

našimi osmi čísly alespoň trošku 

zpříjemnili letošní školní rok a už 

teď se těšíme, až se v příštím 

roce opět setkáme. V tomto čísle 

jsou pro vás opět připraveny 

zajímavé články, ale i hádanky, 

křížovky a rébusy, proto nezapomeňte na poslední možnost získání 

samolepek Upsíků. Můžete si pro ně chodit do 23. června. Pak vás 

redakční rada vyzve, abyste si své samolepky spočítali a přišli se 

s nimi pochlubit RR do 5. A. Nejlepší sběratelé budou odměněni!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezinárodní den dětí  
 

Letos se Den dětí slavil v pátek 1. června. U příležitosti Dne dětí bývají 
připravovány různé společenské a sportovní akce. Ale nejde jen  
o příjemně strávený den, plný her a zábavy. Den dětí má upozornit 
světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. 

Historie 

První podnět k založení dne, který by oslavovaly děti, vznikl v Turecku 
během Turecké války za nezávislost. Tehdejší ochránce národních 
práv Mustafa Kemal  prohlásil, že důležitou součástí  
k budování nového státu jsou děti. Vyhlášení Dne dětí, který by se 
slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno v roce 1925 
na Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však nebyl vyhlášen. 
Tato konference se konala 1. června 1925. Ve stejný den se  
v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský 
generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal 
na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě 
významné události, které se staly ve stejný den, určily datum  
oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen až později.  
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den 
pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a 
dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 
1944. Některé státy převzaly datum a postupně se ze Dne pro ochranu 
dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem Mezinárodní den 
dětí. Československo, později Česká republika, také převzalo toto 
datum a Mezinárodní den dětí se slaví na začátku června. 

Natálie Drahanská, 5. B 
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Další dny věnované dětem 

Během roku se připomínají i jiné významné dny věnované dětem 
například: 

• Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese 

• Mezinárodní den za odstranění práce dětí 

• Den afrického dítěte 

• Mezinárodní den mládeže 

• Mezinárodní den ztracených dětí 

• Den nenarozeného dítěte (25. března) 
Natálie Drahanská, 5. B 

A co Den dětí na naší škole? 
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Den otců (17.6) 
Den otců je svátek na počest otců, oslavující 
otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců  
ve společnosti. V mnoha zemích včetně České 
republiky se slaví třetí neděli v červnu,  
v některých státech se ale tradičně váže  
ke svátku sv. Josefa (19. března) či ještě  
k různým jiným datům. V České republice se 
tento svátek slaví dosud jen ojediněle. První 
akcí podporující Den otců je Tátafest, pořádaný 
v mnoha městech České republiky od roku 
2007 Ligou otevřených mužů spolu s různými 
rodinnými a komunitními centry za podpory 
Unie center pro rodinu a komunitu. Od roku 
2011 oslavu Dne otců pořádá za podpory 
občanských sdružení i webový portál 
Střídavka, jehož akce se v posledních letech 
konají na Staroměstském náměstí v Praze. 

 

Historie 
Tradici oslavy otců založila Američanka 
Sonora Smart Doddová, která chtěla ocenit 
úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence  
staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava 
Dne otců se konala v americkém 
městečku  Spokane ve státě Washington  
19. června 1910, v den narozenin Sonořina 
otce. První oslava Dne otců tak byla spíše 
soukromá, popularita svátku ale rychle rostla.  
V roce 1966 se díky prezidentovi Lyndonu 
Johnsonovi stala třetí červnová neděle 
oficiálně Dnem otců. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Otec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Josef
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vdova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spokane
https://cs.wikipedia.org/wiki/Washington_(st%C3%A1t)
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1910
https://cs.wikipedia.org/wiki/1966
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson


Vyhlazení Lidic (10.6.) 
Vyhlazení Lidic byla násilná historická událost, při níž došlo  
ke zničení středočeské vsi Lidice a vyvraždĕní značné části  
jejich obyvatel německými nacistickými okupanty. Po úspěšném 
atentátu československých parašutistů na Reinharda Heydricha  
v roce 1942 byla obec Lidice v důsledku heydrichiády vypálena a 
srovnána se zemí a veškeré místní obyvatelstvo popraveno nebo 
odsunuto do koncentračních táborů. Celkový počet obětí dosáhl 
počtu 340 (192 mužů, 60 žen a 88 dětí). Událost dnes 
připomíná Památník Lidice s muzeem. 

Předehra tragédie 

Po atentátu na zastupujícího říšského protektora  R. Heydricha dne 
27. května 1942 se ještě vystupňoval teror nacistických okupantů 
proti českému národu. I přes popravy stovek lidí a rozsáhlé razie se 
nedařilo pachatele atentátu dopadnout. Když 4. června 1942 Heydrich 
na následky zranění zemřel, rozhodli se nacisté v Čechách a  
na Moravě k dosud neslýchané zastrašovací akci; významný podíl na 
plánu vyhlazení Lidic měl ambiciózní státní tajemník úřadu říšského 
protektora  Karl Hermann Frank. Nicotnou souhrou okolností byly za 
oběť vybrány právě Lidice: 3. června se dostal Jaroslavu Pálovi, 
majiteli továrny na baterie ve Slaném, do rukou podezřelý milostný 
dopis adresovaný jedné ze zaměstnankyň továrny, jisté Anně 
Marusczákové z Holous u Brandýska. V něm stálo: „Drahá Aničko! 
Promiň, že ti píši tak pozdě… Co jsem chtěl udělat, tak jsem udělal. 
Onoho osudného dne jsem spal někde na Čabárně. Jsem zdráv.  
Na shledanou tento týden a pak se už neuvidíme. Milan.“ Pála, ať už 
v domnění, že pisatel dopisu může být zapleten do atentátu, či v 
obavách, že může jít o provokaci, uvědomil četnictvo a to dopis 
postoupilo gestapu. Marusczáková, která skutečné jméno svého 
milence neznala, při výslechu mimo jiné zmínila, že dotyčný ji 
poprosil, aby v Lidicích rodině Horákových a Stříbrných vyřídila 
pozdrav od jejich synů, kteří sloužili u 311. bombardovací perutě  
v Anglii. Následovala razie v Lidicích a zatčení rodin Horáků a 
Stříbrných, o jejichž synech bylo známo, že slouží  
v československém vojsku v Anglii. Domovní prohlídky ani výslechy 
však neodhalily nic podezřelého. Následujícího dne byl jako přítel 
Marusczákové identifikován Václav Říha, dělník z Vrapic u Kladna. 
Ten chtěl vztah s Marusczákovou ukončit, protože byl ženatý a obával 
se, že jeho nevěra s dívkou z nedaleké vsi vyjde najevo; poslal jí proto 
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s pomocí spolupracovníků onen dopis, který měl vyvolat romantický 
dojem, že je zapojen do odbojové činnosti a že se odešel skrýt  
do křivoklátských lesů. Kladenskému gestapu bylo záhy jasné, že 
Říha, Marusczáková ani Horákovi nemají s atentátem na Heydricha 
nic společného; v Lidicích nebyl objeven žádný arzenál, vysílačky ani 
skrývané osoby a s tímto výsledkem bylo také podáno hlášení  
do Prahy. V Praze se mezitím Karl Hermann Frank v naději, že tím 
posílí své postavení a napomůže svému jmenování příštím říšským 
protektorem, rozhodl využít Lidic jako ukázky svého „rázného 
postupu“. Frank 9. června osobně předložil při Heydrichově pohřbu 
v Berlíně svůj záměr Hitlerovi a obratem k němu obdržel souhlas. 
Lidice měly být vypáleny a srovnány se zemí, dospělí muži zastřeleni, 
ženy uvězněny v koncentračních táborech a děti dány na „náležité 
vychování“. 

Vyhlazení Lidic 

 

 

 

 

 

 

Natálie Drahanská, 5. B 
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Kavárna 9 životů 
Kavárna 9 životů se nachází v Opavě. V kavárně působí domácí 

prostředí s kočičími kamarády. Kočičky jsou zvyklé na lidi, takže 

vám klidně budou dělat dobrého společníka u dobré kávy, 

horké čokolády nebo zákusku. V kavárně je celkem 6 kočičích 

kamarádů. Jmenují se Popelka, Penelopka, Winnie, Zirkon, 

Zorro a Zrzee.  Od pondělí do pátku je můžete navštívit od 9:00 

do 19:30 a o víkendu od 11:00 do 19:30. 

PŘEJI VÁM HEZKÝ ZÁŽITEK A DOBROU CHUŤ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Koběrská, 5. B 

Úkoly pro vás: 

A) Jak se jmenují kočičky? 

B) Kdy se kavárna otvírá a zavírá ve všední dny? 

C) Namalujte jednotlivé kočičky. Jak by mohly vypadat? 

 

 



           Projektový den 
Ve čtvrtek 17. 5. se naše škola přesunula do Anglie. 
Atrium bylo vyzdobeno typickými symboly Anglie 
a pamětihodnostmi Londýna – obrazy Tower 
Bridge, královskou gardou, notoricky známou 
červenou budkou. Na nástěnkách byly práce 
mladších žáků prvního stupně, jejichž nejlepší 
výtvory byly vybrány a ohodnoceny. 

Velmi oblíbenou atrakcí během projektového dne 
byl speciální fotokoutek, který umožnil mnoha 
dětem alespoň  
na chvíli přesunout se 
do centra Londýna.  
Po vyfocení v atriu 

školy bylo pro žáky prvního stupně 
přichystáno překvapení ve velké 
tělocvičně, kde si formou hry a sbírání 
razítek mohli „osahat“ jednotlivé 
pamětihodnosti Londýna. Za splnění 
všech úkolů je čekala sladká odměna. Žáci si také prohlédli výstavu 
obrazových materiálů a projektů starších spolužáků. Na první stupeň, 

konkrétně od druhé do páté třídy, zavítaly 
skupiny žáků pátého ročníku, které si samy 
nastudovaly představení s názvem 
Legenda o svatém Jiří a drakovi a také 
přehlídku dvorní etikety. Dokonalou 
atmosféru projektového dne nám kromě 
anglického deštivého počasí  dotvořil i 
kolektiv jídelny, který přichystal tradiční 

anglický pokrm: fish and chips. 

 

Úkol pro vás: napiš, kolik let letos královna 
oslavila a kolik let vládne na anglickém trůnu 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Natálie Smičková, 5.A 

 

 



 

 

Vtipy 

 

 

„Babi, babi, našla jsem 

ztracený balón!“ „Tak to už 

není ztracený, když jsi ho našla.“ „Ale je, babi, sousedovic Kája ho 

ještě pořád hledá.“ 

 

U večeře se chlubí Pavlík tatínkovi: „Tati, zbavil jsem babičku 

zlozvyku, už si nekouše nehty!“ „To jsi hodný kluk, a jak se ti to 

povedlo?“ „Zakopal jsem jí zuby na zahradě!“ 

 

„Dědečku, máš ještě všechny zuby?“ „Bohužel, Milánku, už 

nemám,“ posteskne si stařec. „To je dobře, tak mi tady  

na chvíli prosím tě podrž čokoládu.“ 

 

„Slávku, co jsi koupil mamince k narozeninám?“ ptá se spolužák 

svého kamaráda. „Fotbalový míč.“ „To je dobrý dárek, ale tvoje 

máma přece nehraje fotbal?“ „To ne, ale ona mi taky k narozeninám 

dává knížky!“ 

 

„Tati, můžu se odpoledne dívat na televizi?“ „Můžeš, Helenko, ale 

zapínat ji nesmíš!“ 

 

„Babičko, ty tvoje brýle zvětšují nebo 

zmenšují?“ ptá se Adélka. „Zvětšují, Adélko.“ 

„Tak si je, babi prosím na chvíli sundej a ukroj 

mi kus dortu.“ 

s 



 
 

„Tati, máš dobrou paměť na obličeje?“ ptá se Vendelín tatínka. 
„Mám, proč to chceš vědět?“ „Tak to se ti bude hodit, protože jsem 

právě rozbil zrcadlo.“ 
 
 

„Pane doktore, vždy když piju čaj nebo kávu, píchá mě pod levým 
okem.“ stěžuje si paní Horáčková. „Tak si zkuste vyndat ze šálku 

lžičku.“ 
 

 
Proč žijí žraloci ve slané vodě? 

Protože v pepřové by slzeli. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Valentýna Al-Awa a Marie Gaubová, 5. A 

 

 



Křížovka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Uhodni  slova 

 

Uhodni počet kostek 

 

 

 

 
 

 



Najdi schovanou větu 

 



Těšíme se na 

prázdniny 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                      Nakreslili a napsali žáci z 2. A 



KRÁSNÉ 

PRÁZDNINY! 


