
 



 

 

Je tady březnové číslo našeho 

časopisu. Už se blíží jaro, ale 

přitom sněhu jsme si zatím moc 

neužili.      Jarní prázdniny jsou  

za námi a do velkých prázdnin je 

ještě daleko. Ale neklesejte  

na mysli, uteče to jako voda!        

A my se vám to čekání pokusíme 

zpříjemnit ještě čtyřmi vydáními 

našeho časopisu! Tak neváhejte, 

čtěte, luštěte a sbírejte samolepky 

Upsíků.  

 

 

 

Nakreslila Elen Batková, 5. C 



 

 Jako každý měsíc vás dnes opět pozvu na výlet. Tentokrát to bude  

do malebné oblasti Těšínských Beskyd-do Mostů u Jablunkova-

polsky Mosty kolo Jablonkova. Nachází se zde ski areál Mosty  

u Jablunkova, který se rozprostírá v nadmořské výšce 550 až 700 

metrů nad mořem. Nachází se zde čtyři sjezdové tratě, z čehož jsou 

tři označeny červenou barvou a jedna je pro začátečníky – tedy 

modrá. Nyní jsou v provozu 2 svahy: jeden pro začátečníky  

s pomou a pro zdatné lyžaře prudší svah se čtyřsedačkovou 

lanovkou.  Provozují i večerní lyžování díky intenzivnímu osvětlení 

sjezdovek, nechybí lyžařská škola a ski servis s půjčovnou. Na své si 

přijdou i příznivci běžek, protože je v areálu více než 44 kilometrů 

upravovaných běžeckých tratí. Nechybí ani horská služba. Nejen děti, 

ale i dospělí si užijí zábavu na bobové dráze, která je v provozu  

po celý rok. Ubytovat se dá v hotelu Grůň, který je přímo u sjezdovky. 

V restauraci je velký výběr jídel a nápojů. Nejmenší návštěvníci se 

mohou vyřádit na sáňkách. Ceny ski pasů jsou srovnatelné s jinými 

lyžařskými středisky. S rodinou zde jezdím pravidelně a vždycky jsem 

byla spokojená. Za mě zdvižený palec.   

Marie Škrabánková, 5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Žáci z 5. C v rámci výuky hudební výchovy vymýšleli vlastní text  

ke známým melodiím. A tak si také zkuste zanotovat tyto písničky 

s novým textem: 

 

Sněží, sněží, slunce mizí 

vítr fouká, voda studí. 

Kam, rodinko, pojedem,  
na Lysou hned vyjedem. 

Budeme se koulovat, 

potom budem bobovat.  

Sněží, sněží, voda mizí, 

do kabátu nám už mrazí. 

/: Kloužeme se na ledu, 

zazpíváme koledu. :/ 

(Zpíváme na melodii písničky Prší, prší     ) 

Marek, Áďa, Naty, Nina, Lucka, Dominik, 5. C 

Venku sněeží, pro vízo běžím, 

pět, šest trojek nevadí, 

hlavně, že jsem tu. Hej! 

Chumelíí se, táta už tu je, 

doufejme, že neuvidí vízo šílené! 

Mamka peče koláčky, ať jsme zdraaví 

snad to příští rok všechno napravím! 

(Zpíváme na melodii písničky Rolničky, rolničky      ) 

Filip, Kuba, Petr, Libuška, Maruška, Zuzka, 5. C 

 

 

 

 



Je tady jaro a s ním i příležitost pro kreativní tvoření nejen 

velikonočních dekorací. 

Pro ty z vás, kteří rádi vyrábíte, je tady jedinečná příležitost navštívit 
Černou louku, kde bude ve dnech 20.- 22. 3. 2020 probíhat výstava 
Kreativ. Jsou to 3 dny plné inspirace a tvoření. 

Druhý ročník prodejní 
výstavy Kreativ Jaro 
2020 nabídne více než 
100 vystavovatelů, kteří 
představí pestrou škálu 
materiálů k vlastnímu 
tvoření a také to 
nejlepší ze své tvorby.  
Budete malovat, šít, 
plstit, brousit, vyrábět 
velikonoční dekorace, 
zkrátka tvořit. Pořádně 
si procvičte ruce, 
budete je potřebovat! 
KREATIV Jaro je tady! 

Ty z vás, kteří se zajímáte o vesmír, by se mohl líbit program 
Planetária Ostrava nazvaný Divoký vesmír. Projekci vesmírné oblohy 
doplní poutavý výklad. Tato akce se koná 11. 3. 2020. 

 

 

 

 

 

 

Isabella Bugday, 5.A 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmommypoppins.com%2Fkids%2Feaster-egg-hunts-for-westchester-kids&psig=AOvVaw0HhLKJRlkWJzEbEnooA0U_&ust=1582731589068000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCh7uSE7ecCFQAAAAAdAAAAABAK


Ve středu 19. 2. 2020 se uskutečnilo v hudebně školní kolo recitační 
soutěže žáků 1. stupně. Básnického klání se zúčastnilo celkem  
13 vybraných nejlepších recitátorů tříd. Zazněly zde básně např.  
J. Žáčka, F. Hrubína, M. Kratochvíla a dalších autorů dětské poezie. 
Děti byly moc šikovné a podaly pěkné výkony. Porota to neměla 
vůbec lehké, nicméně musela rozhodnout o postupu dvou nejlepších 
recitátorů z každé kategorie do obvodního kola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pátek 21. února 2020 byl na prvním stupni 
ve znamení bezpečnosti. Žáci prvního a 
druhého ročníku pracovali ve třídách.  
Ve dvou vyučovacích hodinách se děti 
seznamovaly se základy první pomoci – 
zkoušely obvazování, ošetření lehkých 
zranění, dále procvičily dopravní značky a 
chování chodců v dopravním provozu.  

 

Pro třeťáky, čtvrťáky a 
páťáky byl připraven 
program na celý den. Děti 
pracovaly na různých 
stanovištích. Opakovaly 
si   obvazování a ošetření 
různých zranění, také se   
seznamovaly s různými 
dopravními situacemi, 
řešily testy, křížovky, 
soutěžily. 

 

  Dále zhlédly film zaměřený  
na dopravní výchovu, 3. a 4. třídy 
si mohly na interaktivní tabuli 
různé situace vyzkoušet.  
Po přípravě si žáci na dvanácti 
stanovištích rozmístěných  
v obou tělocvičnách a v atriu své 
vědomosti a dovednosti z oblasti 
dopravní výchovy a první pomoci 
ověřili. 



Úkol pro vás: napiš, jaká je povinná výbava jízdního kola 
                        (obrázky dětí z 2. C a z 2. A vám napoví😊) 



HOKEJ 
Liberec otáčí šlágr s Plzní. 
Hokejisté Litvínova prohráli v úterní 
dohrávce 34. kola extraligy  
s Hradcem Králové 2:3. Dvě branky vítězů 
vstřelil zkušený útočník Radek Smoleňák. 
Třinec pak v dohrávce 48. kola vyhrál doma  
nad Zlínem 2:1 po samostatných nájezdech. 
Hrdinou Ocelářů byl Matěj Stránský. Ten 
vyrovnal v 51. minutě na 1:1, aby následně 
proměnil jako jediný ze střelců i nájezd. 
Extraliga má na programu i duel 11. kola 
mezi Libercem a Plzní. Tygři v případě 
vítězství mohou s předstihem obhájit 
Prezidentský pohár. 
TENIS 
Kvitová - Suárezová 
Česká tenistka Petra Kvitová v druhém kole 

v Dauhá porazila Španělku Carlu 

Suárezovou 4:6, 6:3, 6:0. Vítězka turnaje  

z roku 2018, která měla v prvním kole volný los, bude v osmifinále hrát 

s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, která rázně poslala ze hry 

Barboru Strýcovou - 6:1, 6:2. Karolína Plíšková začala snadným 

vítězstvím nad Američankou Bernardou Peraovou, zápas druhého 

kola vyhrála 6:3, 6:0. Marie Bouzková vypadla v prvním kole  

v Acapulcu a ani při svém čtvrtém startu v sezoně na okruhu WTA se 

tak nedočkala vítězství. Třetí nasazená česká hráčka podlehla Němce 

Tatjaně Mariaové za dvě a půl hodiny 4:6, 6:1, 2:6. Česká tenistka Petra Kvitová se na 

turnaji v Dauhá titulu nedočkala. Ve finále podlehla výborně podávající Aryně Sabalenkové z Běloruska 3:6, 3:6. ☹ 

FOTBAL 
Jablonecký Krob neměl být podle komise rozhodčích vyloučen 
Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR dala za pravdu Jablonci, 
který dnes podal protest proti vyloučení Jana Kroba v závěru 
pondělní dohrávky 22. kola první ligy v Ostravě. Hostující zadák se  
v nastavení dopustil pouze nedbalého (nikoli bezohledného) 
přestupku a neměl dostat druhou žlutou kartu. 
                                                                                                                                                           Radovan Muška, 5. C 



Biatlonové mistrovství světa v roce 2020 se konalo v italské 
Anterselvě. Šampionát začal ve čtvrtek 13. února smíšenou štafetou 
a vyvrcholil v neděli 23. února hromadnými závody. Na posledním 
mistrovství světa Češi nezískali ani jednu medaili, tentokrát 
vybojovali hned první den ve smíšené štafetě bronz, další den získala 
rovněž bronz Lucie Charvátová ve sprintu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol pro vás: napiš čtyři členy naší reprezentace, kteří získali  

na letošním MS bronzovou medaili ve smíšené štafetě (obrázky ti 

napoví) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Učitelka napsala žákovi  
do žákovské knížky: 
„Smrdí, umývat!!!" 
 Otec odepsal: „Učit, nečuchat!!!" 
 
Klepaní na nebeskou bránu. 
Svatý Petr zakřičí: „Co je?"  
„Neříká se CO JE, ale KDO JE!" 
„Bože, zase učitelka!" 
 
Přijde Pepíček do lékárny a říká: „Máte něco proti bolesti?" 
„A co tě bolí?" 
„Ještě nic, ale táta si teď prohlíží moje vysvědčení." 
 

Přijde paní učitelka do třídy a ptá 
se: „Děti, kdo si myslí, že je 
hloupý, ať si stoupne." Všichni 
sedí, jenom Pepíček se postaví. 
Paní učitelka se ho ptá: „Pepíčku, 
ty si myslíš, že jsi hloupý?" 
Pepíček: „To ne, ale je mi trapný 
vás nechat stát samotnou!" 
 
Pepíčku, skloňuj slovo chléb. 
„Kdo, co? - Chléb." 
„S kým, s čím? - Se salámem." 
„Komu, čemu? - Mně." 
 
„Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve 
škole?" „Vy jste říkala, že kdo 
nebude mít domácí úkol, tak ať se 
tady ani neukazuje." 
 

Připravil Nicolas Hurník, 5. C 

 

 



 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Martin Petržela, 5. C 



 

Žáci 4. B se ve výtvarné výchově 

zamýšleli nad tím, jak by to asi na světě 

vypadalo, kdyby… 

 

 

 

 

                  

                                                                                                         Nakreslili žáci 4. B 



 

Ve čtvrtek 19. března se na naší škole uskuteční 

  – Spojené státy americké.  

Věnovat se budeme např. těmto tématům:  

• přírodní krásy, ikonické stavby, monumenty USA 

• sport, svátky, značky, móda USA 

• kultura, jídlo, NASA, robotika, zajímavostmi kolem ikonických 

staveb USA  

• historie a současnost 

A žáci všech tříd už se pilně připravují! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Nakreslili žáci 5. C 


