
 



Právě otevíráte nové číslo časopisu 

v tomto školním roce!!! Je to první 

poprázdninové číslo, které je zaměřené 

právě na prázdniny a vzpomínky  

na vaše nejkrásnější zážitky. Ale nejen 

to, samozřejmě! Rádi bychom vám také 

představili nové členy Redakční rady, 

kterými jsou: 

 

 

Bugday Isabella, 5. A 

Netoličková Anna, 5. A 

Škrabánková Marie, 5. A 

Blahuta Jan, 5. B 

Novosád Daniel, 5. B 

Barabášová Marie, 5. C 

Gvuzď Václav, 5. C 

Hurník Nicolas, 5. C 

Krotká Libuše, 5. A 

Muška Radovan, 5. C 

Petržela Martin, 5. C 

 

V letošním roce si opět můžete chodit pro samolepky Upsíků  

za vyluštěné úkoly. Na konci roku budou nejlepší luštitelé 

odměněni!!! 

V minulém školním roce se nejúspěšnějším luštitelem stala žákyně:  

NELA MÍLKOVÁ, z loňské 5. C! 

Vítězce moc gratulujeme! 

 



 

O prázdninách jsem s Ninou byla  

na koňském táboře v Plesné. Jezdily jsme 

tam každý den autobusem. Bylo to na pět 

dní, ale nespaly jsme tam. Ten tábor jsem 

si moc užila, protože koně mám moc ráda 

a byla jsem tam s mojí nejlepší 

kamarádkou. Ve čtvrtek byl velký výlet 

s koňmi k řece. Nikdy jsem s koněm  

ve vodě nebyla, takže to pro mě byl 

zážitek, na který nikdy nezapomenu. 

Adéla Reimerová, 5. C 

Když jsme se po dlouhé cestě dostali konečně na místo, úplně jsem 

oněměla. Před námi stál malý, celkem hubený muž. A povídal 

anglicky: „Pojďte se mnou.“ Celý autobus tedy šel za mužíčkem 

přímo ke stánku, kde už čekali tři muži s helmami a vestami. Každý si 

pak měl nastoupit do raftů. Společně s námi jel náš instruktor, který 

nám říkal, co a jak. Když jsme vyplouvali, viděli jsme jen poklidnou 

řeku, ale postupně jsme si byli stoprocentně jistí, že spadneme. Viděli 

jsme kameny, mini vodopády, rozbouřenou řeku, která nevypadala 

vůbec přátelsky. Na jeden mini vodopád jsme vjeli a celý raft zavalila 

vlna vody. A takhle to bylo 

pořád dokolečka, než jsme 

dojeli do cíle. Byla to taková 

malá chatka, ve které nás 

čekalo jídlo. Po dobrém 

obědu složeném hlavně 

z tamější turecké kuchyně 

jsme dostali fotky raftu a nás, 

jak se pokoušíme 

nespadnout. Nakonec jsme 

opět nastoupili do autobusu, 

který nás zavezl na hotel.  

Libuše Krotká, 5. C 



 

O prázdninách jsem byla na táboře na Nové huti. Učili nás tam salta, 

různé skoky a ostatní triky. Také jsme byli na „Laser game“, v Pakour 

parku a na trampolínách. Dělali jsme i hodně her, třeba Desku a Nerf. 

Skákali jsme do molitanů a hráli jsme ještě závody. 

Elen Batková, 5. C 

Byli jsme na ukončení prázdnin. Byly tam všelijaké kapely. Nejvíc mě 

zaujala americká kapela Kiss. Bylo to super!!! Bylo tam ještě spoustu 

dalších věcí, např. výcvik psů, klauni, skákací hrad, trampolína a 

bazén. Nejvíce se mi líbil bazén a ohňostroj. 

Nicolas Hurník, 5. C 

 

 

 

 

 



Tuto dráhu, co jsem nakreslila, se jmenuje Anakonda. Je v Polsku, 

v největším zábavném parku v Evropě, který se jmenuje 

Energylandia. Jeli jsme tam s kamarády. Byla tam třeba dráha 

s rychlostí 144 km za hodinu nebo největší dřevěná dráha v Evropě. 

Moje sestra šla na všechny rychlé atrakce: na formuli, anakondu, 

boomerang a další. V Energylandii byly také velké a vysoké tobogány, 

po kterých se třeba sjelo s nafukovacím kruhem nebo deskou.  

Marie Barabášová, 5. C 

Byla jsem na raftu, na řece 

Vltavě. Byl to nejlepší 

zážitek z prázdnin. Jeli 

jsme z Českého Krumlova 

do Zlaté Koruny. Jeli jsme 

asi 4 až 5 hodin. Postupně 

jsme zastavovali  

na různých ostrůvcích, 

kde bylo občerstvení. 

Markéta Poštulková, 5. C 

 

 

Byla jsem na lodi s kámoškou a bylo 

to super!!! Sjely jsme si to úplně samy. 

Viktorie Lečbychová, 5. C 

 

 

 



1. Co můžeme vidět jednou v minutě, dvakrát v momentě a nikdy 

v tisíciletí?? 

2. Které kolo se netočí, když jedeme autem?? 

3. Nejsem živý tvor, ale mám pět prstů. Co jsem?? 

4. Petr jel autem do města a cestou potkal 4 protijedoucí auta. 

Kolik aut v tu dobu jelo do města?? 

5. Lidé mě kupují k jídlu, ale nikdy mě nejí. Co jsem?? 

6. Když mě nakrmíš, přežiju. Ale když mi dáš napít, tak zemřu. Co 

jsem?? 

7. Co poletuje, když se narodí, leží, když je naživu a zmizí, když se 

dotkne něčeho teplého?? 

8. Čím více z toho odebereš, tím větší to je. Co je to?? 

9. Existuji pouze, když je světlo. Ale mnoho světla mě také zabíjí. 

Co jsem?? 

10. Co cestuje po celém světě, a přitom leží celou dobu 

v rohu??  

 



V týdnu od 23. do 27. září se naše  

škola zapojila do celorepublikové  

kampaně na podporu zdravé a  

udržitelné dopravy do škol  

pod názvem Pěšky do školy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Členové naší redakční rady po skončení tohoto týdne zjišťovali, jak 

se akce „Pěšky do školy“ líbila žákům naší školy: 

 

Patrik:    „Akce byla super. Spousta dětí se při tom bavila 

               s kamarády a všichni šli pěšky. Moc se mi to líbilo.“                                                                            

Květa:     „Celkově se mi to moc líbilo, jen bych chtěla přidat nějaký 

                 pokřik.“                                                                                                             

David:      „Moc se mi to líbilo, přidal bych nějaké hry.“ 

Adéla:     „Líbilo se mi to, chodila jsem se Silvou.“ 

Simona: „Moc se mi líbilo občerstvení. To by mohlo být častěji!“ 

Filip:       „Bylo to super!“ 

 

Úkol pro vás: jeden známý cyklista vyprávěl o své cestě do školy:  

Bydleli v jsme Combitě, takřka 3 000 metrů nad mořem. Školu jsem 

měl v Arcabuku. Na starém horském kole ze secondhandu jsem 

denně musel sjet do údolí a odtud vyjet nahoru do Arcabuka. 

Osmiprocentní stoupání bylo 16 kilometrů dlouhé. Od patnácti  

do osmnácti jsem ho jezdil každý den.

Víš, o kterého cyklistu jde? 

 



 

řekne       

 

Přijde Pepíček domů a povídá: 

„Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z matematiky." 

Maminka: „Vážně?" 

Pepíček: „Ale nééé, jenom si to představ." 

 

Učitelka zeměpisu k Pepíčkovi: 

„Čím je známá Ostrava?" 

„Nevím." 

„A odkud máte uhlí?" 

„Ze sklepa!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





Největší DinoPark v ČR naleznete nedaleko Ostravy. Rozkládá se  
na dvou náhorních plošinách a modely a atrakcemi je doslova nabitý. 
Desítky ozvučených scén s robotickými modely dinosaurů nadchnou 
každého návštěvníka, DinoExpres vás zaveze do míst mezi dinosaury, 
kam byste se sami pěšky báli, 12 m vysoká aktivní druhohorní sopka 
vám doslova vyrazí dech. Ke hraní dětem poslouží prolézačky, 
houpadla, skákadla, lanovka aj. 

Pokud hledáte, kam byste vyrazili na rodinný výlet za zábavou a 
poznáním, je DinoPark Ostrava tím správným tipem! 

 

Úkol pro vás: dokážeš napsat alespoň tři názvy prehistorických 

                        zvířat?  


