
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Je březen, ale asi nebude tak teplý, jak 

někteří očekávali. Protože plno 

pranostik i lidových přísloví říká, že 

když bude v únoru teplo, tak v březnu 

bude zima a to v tomhle případě 

odpovídá. Ale aspoň se všichni 

budeme těšit na jaro ještě víc a až 

přijde, přivítáme ho s otevřenou náručí. Ale ať se děje, co se 

děje, tak Upsík k vám přichází pořád, ať je zima, sníh a led či 

příšerné horko, my, co připravujeme Upsíky, jsme vám věrni.  

                                                          S pozdravem váš Upsík ☺  

 

 

Připravila Adéla Fikáčková, 5. C 



O vráně a čápovi 

Jednou šel čáp na procházku. Potkal vránu a řekl: „Vráno, 

pojď na louku, je tam spousta žížal“. Hloupá vrána letěla. 

Čáp zatím vletěl do jejího domu a jedl její zásoby na zimu. 

Zatím se vrátila vrána a řekla: „Čápe, ty jsi lhal“. Čáp se 

rozesmál a řekl: „Vráno, ty jsi hloupá“. Blíží se zima a 

všichni ví, že žížaly jsou schované. Teď je tvůj dům, můj 

dům. Vrána odešla, šla dlouho, až potkala osla a ten řekl: 

„Proč nejsi schovaná?“ Čáp mě napálil a vyhodil mě 

z domu. Osel vráně nabídl pobyt u něho. Vrána se měla  

u osla dobře, ale čápu byla u vrány zima a neměl nic k jídlu. 

Vrána se šla kouknout a našla zmrzlého čápa. Vrána čápa 

odklidila a znovu se ubytovala ve svém domě. Inu: „Kdo 

jinému jámu kopá, sám do ní padá.“  

                                                                                 (Adéla Smilková, 3. B) 

 

O kocourovi a myšce  

Byl jednou jeden dům a tam kocour 

Tom. A byla tam i myš, jmenovala se 

Sam. Tom měl hlad, tak položil past a 

na tu past dal sýr. Ale Sam vyrobil 

z plastelíny myš a dal ji vedle stolu. A 

Tom se vrhl na myš, ale Sam si mezitím vzal sýr a dal tam 



mléko. Tom se vrátil a viděl mléko, jenže si neuvědomil, že 

tam byla past a přicvakl si jazyk. A Sam si pochutnával  

na sýru.                                                               (Tomáš Orlík, 3. B) 

 

O králíkovi a šnekovi 

Byl jeden králík a ten 

si myslel, že je 

nejrychlejší. Jednou 

ráno uspořádal běh 

se šnekem. Závod 

odstartovala 

zvířátka. Králík 

vyhrával a 

potřeboval pití. Zašel si domů pro vodu. A potom usnul. Spal 

jednu hodinu, dvě hodiny. A šnek ho předběhl a byl v cíli. 

Potom přiběhl králík a byl smutný.                  (David Tichý, 3. B) 

 

 

Červotoč a medvěd 

Jednou si medvěd Filip 

řekl, že má hlad a chuť  

na nějakého červotoče. A 

tak se vypravil 

k červotočům. Když tam 

došel, uviděl dva červotoče, 



jak si hrají. Proč bych měl jíst červotoče jen tak, je to hrozně 

nesportovní, pomyslel si medvěd. A nahlas povídá: 

„Červotočové, vsadíme se o to, kdo zlomí kus dřeva. Když 

vyhraju, sním vás.“ „A když vyhrajeme my, už nikdy nesníš 

červotoče,“ odpověděli červotoči. „Platí,“ řekl medvěd a 

myslel si, že vyhraje. Druhého dne se sešli na místě. Ležela 

tam kláda, kterou měli rozlomit, ale červotočů tam bylo více 

než včera. Medvěd povídá: „To je dobře, že je vás tady tolik, 

budu mít aspoň hodně jídla. Dáme se do toho.“ Medvěd se 

snažil rozlomit kládu a dával se přitom na červotoče, kteří si 

vlezli do klády. Medvědovi kláda rozlomit nešla a uviděl 

kládu od červotočů na dvě půlky. Medvěd prohrál. Od té 

doby už medvěd nesnědl ani jednoho červotoče. Ponaučení: 

Nikdy nepodceňuj sílu malých červotočů. (Ema Štulíková, 3. B) 

 

O pejskovi a kočičce 

Jednoho dne 

pejsek s kočičkou 

uvařili dort. A 

pejsek ho celý 

snědl a kočičce 

nezbyl ani kousek. 

Kočička to zjistila. 

Moc se na pejska 

zlobila. A pejskovi upekla nový dort, ale v tom dortu byly 



houby. Pejsek, ale houby nesnášel. A jak to ochutnal, tak se 

málem pozvracel a na kočičku se zlobil. Kočička se jenom 

smála.                                                               (Sofia Colella, 3. B) 

 

Liška a čáp 

Byla jedna liška a čáp. Liška pozvala čápa na oběd. A dala 

mu oběd na plytký talíř. A čáp to nemohl jíst, protože má 

zobák. A jednou pozval čáp na oběd lišku. A čáp jí to dal  

do džbánu, a liška nemohla jíst, protože nemá zobák. A liška 

říká: „Proč si tak škodíme?“ A čáp říká: „Nevím“. Tak se 

domluvili, že si škodit nebudou.                       (Erik Hradil, 3. B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol pro vás: znáš jméno nejznámějšího autora bajek?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol pro vás: napiš názvy alespoň 5 jarních květin 

      Připravila Karolína Goroltová, 5. A 

Včelky začínají opylovat květy, aby   

každý mohl doma mlsat med a dát si 

ho třeba do čaje nebo na chléb 

s máslem.  

 

Po zimě jsou známkou jara 

SNĚŽENKY. Vyrůstají ve větším 

počtu, např. 2,3,4…Sněženky mají 

pouze bílé květy, neexistují květy 

např. modré, červené…. 

 

Až když je jaro v plné síle, začne se 

dost oteplovat. Už na jaře se 

můžeme setkat s 23°C. Květinky, 

které můžete vidět na obrázku, jsou 

konkrétně kopretiny. 



 

 

 

 

Malá Mařenka budí ve tři ráno otce: „Tatínku, já chci vidět 

slonečky!" 

„Teď ne, Mařenko, víš, že teď se musí spinkat." 

„Ale já chci vidět slonečky!“ 

„Už jsem ti přece posledně říkal, že se to nesmí dělat." 

„Ale já moc, moc chci!“ „No tak tedy dobře. Ale naposled, 

je to jasné!?" 

Otec jde k telefonu, vytočí číslo a povídá:  

„Dobrý den, tady plukovník Novák. Vyhlaste 3. rotě 

chemický poplach!“ 

 

Hádají se dva sourozenci, jaké jméno dají své nové zlaté 

rybičce. Sestra chce, aby to byl Péťa, ale bratrovi se to 

nelíbí a víc by se mu zamlouval Rambo. 

„No dobře,” řekne nakonec brácha, „tak se jí na to 

zeptáme.” 

Nakloní se k akváriu a ptá se rybičky: „Chceš se jmenovat 

Péťa, Rambo?” 

 

Otec: „Vysvědčení samá pětka, můžeš mi říct, z čeho máš 

takovou radost?” 

„Už jen jeden výprask a pak prázdniny!” 

 

  



 
Na severní Moravě, pár desítek kilometrů od Ostravy,  
leží malé město Kopřivnice, doslova ráj  
pro všechny milovníky aut, motorů a veteránů! Jestliže  
k nim patříte, určitě znáte zdejší legendární automobilku 
Tatru a nejspíš také rozsáhlé muzeum, které je jí tu 
věnováno. Kluci, pětiletí i 
padesátiletí, budou při 
procházce mezi 
starými automobily, 
náklaďáky, motory i 
podvozky jako u vytržení.  
A co teprve až se jim  
nad hlavami vznese 
akrobatický dvouplošník 
Tatra 131, nebo na ně v 
sekci Šokující technika „vykouknou“ roztodivné vynálezy 
jako třeba prototyp motorových saní či osmnáctiválcový 
tankový motor?! Výstava dokumentuje vývoj Tatrovky  
od jejího zrodu, a tak kromě „závoďáků“ z počátku 20. století 
a nákladních vozidel, s nimiž se první čeští odvážlivci vydali 
do světa, uvidíte také opravdové veterány – třeba „Kočár  
bez koní" z roku 1897, první automobil v tehdejším 
Rakousku-Uhersku. 
Maminky a milé dcery, jestli vás předchozí odstavec  
od výletu do Kopřivnice spíše odradil, dovolte nám 
upozornit, že zatímco mužská část vašeho příbuzenstva 
bude obdivovat Tatrovku, pro vás má zdejší Regionální 
muzeum přichystány další samostatné expozice. Navštivte 
půvabnou Šustalovu vilu s Továrnou na hliněné zboží nebo 
se vydejte do Muzea Fojtství, kde se dozvíte spoustu 
zajímavostí z historie Kopřivnice. A až se muži  
nabaží strojů, pokračujte spolu do blízkého Štramberka. 
  

http://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/severni-morava-a-slezsko/ostravsko/ostrava.aspx
http://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/severni-morava-a-slezsko/beskydy-a-valassko/koprivnice.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Muzea-v-Koprivnici---raj-nejen-pro-vsechny-kluky.aspx?clientcache=0
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Muzea-v-Koprivnici---raj-nejen-pro-vsechny-kluky.aspx?clientcache=0
http://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/severni-morava-a-slezsko/beskydy-a-valassko/stramberk.aspx


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Městečko je jako malované, s valašskými roubenými 
chalupami tvořícími památkovou rezervaci, „Zlatou uličkou" 
vinoucí se od někdejšího hradu, kostely, kašnami a 
pozůstatkem někdejšího opevnění. Štramberku 
dominuje gotická věž Trúba, která je dnes prakticky jediným 
pozůstatkem někdejšího hradu ze 13. století. Je čtyřicet 
metrů vysoká, v průměru má kolem deseti metrů a když  
na ni vylezete, rozprostře se před vámi panorama okolní 
Štramberské vrchoviny. Ve městě můžete zajít do Muzea 
loutek ze sbírek Milana Knížáka, které se nachází v místě 
bývalého Muzea starých tisků a lidové keramiky.  
K vidění je zde na 450 loutek z konce 19. století. 
 
Neméně zajímavá je expozice malíře Zdeňka Buriana, kde 
vás bude čekat dobrodružná cesta do pravěku na obrazech 
života pravěkého osídlení od světoznámého malíře.  
Za skutečnými zvířaty se můžete vypravit do Štramberského 
akvária, kde si prohlédnete stovky tropických ryb, různé 
druhy hadů, ještěrů i drápkaté opičky. 

 

Úkol pro vás: víš, kolik vede schodů na Trúbu?  

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Expozice-Cesta-do-pameti-Stramberske-Truby.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Muzeum-starych-tisku-a-lidove-keramiky-ve-Stramber.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Muzeum-starych-tisku-a-lidove-keramiky-ve-Stramber.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Pravek-na-obrazech-Zdenka-Buriana.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Minizoo-Aqua-Terra-Stramberk.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Minizoo-Aqua-Terra-Stramberk.aspx


 

Úkol pro vás: víš, kdo napsal příběhy o těchto  

                        postavičkách? A kdo je ilustroval? 

 



 

  

1)         Co vchází bez klíče do dveří? 

 

2)         Kdo slyší všechno a neříká nic? 

 

3)         Co dělá čáp, když stojí na jedné noze? 

 

4)        Jakých kamenů je ve vodě nejvíce? 

 

5)         Co uhodí bez ruky? 

 

6)         Na kterou stranu spadne zastřelený zajíc? 

 

7)         Co je černější, než uhel a sladší než med? 

 

8)         Co je tvé a čeho lidé užívají víc, než ty? 

 

9)         Který z ptáků krade? 

 

10) Která voda je tak tvrdá, že se o ni můžeš uhodit? 

 

11) Kdy můžeš nosit vodu v košíku? 

 

12) Co roste kořenem vzhůru? 

 

13) Některé měsíce mají 31 dní. Kolik měsíců  

        má 28 dní?  

 
                                               Připravila Stela Schaumannová, 5. A 



Do školy v přírodě se těším tak nějak 

na všechno! Ale nejvíc se těším na to, jak to tam bude 

vypadat a taky na bazén! Bude to super, protože vždycky 

s kamarádkami chceme jít k sobě domů a teď můžeme být 

spolu na pokoji. Nejde to říct, že se těším na nějaké  

věci, já se prostě těším na všechno! 
                                                                               Adéla Reimerová, 4. C 

Já se hodně těším na klid a na to, jak to tam 

bude vypadat. Taky na pokoje, na bazén, na 

dobu s kamarády, taky, jak tam budou vařit, 

protože bych ráda ochutnala něco nového. 

Hodně se těším, protože budu poprvé  

bez rodičů v hotelu. Těším se na výlet,  

na který pojedeme. Určitě to tam bude  

hezké. 
                                                 Eliška Vaňkátová, 4. C 

 

Nejvíce se těším na bazén a  

na přírodu. Taky se moc těším  

na výlety a doufám, že 

nezmokneme, protože by to byla 

škoda. Jsem zvědavá, jak to tam 

vypadá. Už se nemůžu dočkat. 
                                   Libuše Krotká, 4. C 

 



 
                                                                                    

Na školu v přírodě se 

těším, protože tam 

budu mít hodně 

kamarádek a taky 

protože tam budeme 

hrát hry, budeme 

chodit na výlety, koupat 

se v bazénu. A navíc v takovém velkém hotelu jsem ještě 

nikdy nebyla a nikdy jsem nebyla na škole v přírodě. 

                                                                              Anabel Hubáčková, 4. C 

 


