
 



 

  

 

Tak už zrají jahody a třešně, 

řepka už nekvete a alergické 

trávy ještě nekvetou, je teplo, 

ale ne vedro, je červen, 

poslední měsíc školy-neškoly 

a všechno už voní 

prázdninami!!! Co víc si přát? 

Stačí přečíst si jen poslední 

číslo našeho časopisu 

v letošním školním roce a 

zjistit, jak šikovné máme děti 

na naší škole. Jejich články a 

příspěvky vám určitě udělají 

radost.  

Celá Redakční rada vám přeje vydařené prázdniny plné sluníčka, 

krásných zážitků a velkých dobrodružství. 

 

 

 



 

V nemocnicích všude kolem 

pod neustálým shonem 

 

svou prací hlavně sestřičky 

obětují se vždycky. 

 

Koronavirus donutil některé 

být bez dětí, babiček, bez nebe.  

 

Pořád v první linii 

všechny pacienty bránily. 

 

Děkovat, radovat se a přát, 

ať vše rychle skončí napořád. 

 

Kéž by si i ony mohly oddychnout 

a nejen roušky poskytnout.  

 

Ať jsou všechny zdravé, přejeme, 

k svátku sestřičkám moc děkujeme. 

 

 

Přejí žákyně 5. C: 

Zuzana Šostá, Eliška Vaňkátová, Natálie Plevová 

 

 

 



 

 

                                                    

Básnička na předešlé stránce uvedla, 

že se žáci naší školy připojili k mnoha 

gratulantům, kteří v této době chtěli 

poděkovat zdravotním sestřičkám  

za jejich těžkou, namáhavou, 

obětavou a zodpovědnou práci, neboť 

jsou už téměř 3 měsíce v tzv. první 

linii. Mají nesmírnou spoustu práce  

s nemocnými při maximálním 

dodržování hygieny a jsou ve skupině 

lidí nejvíce ohrožených záludným virem.  

Na facebookové stránce naší školy se objevily 

všechny příspěvky našich dětí, včetně 

děkovných videí. A tady si můžete prohlédnout a 

pročíst alespoň některé z nich. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žáci v 5. A popisovali pohádkové postavy. Uhodnete, o jaké 

postavy šlo? 

 

Tato pohádková postava chodívá na zkušenou do světa. Na cestu mu 

maminka dává bochník chleba do červeného rance. Lidé mu říkají 

hloupý, ale hloupý rozhodně není. Ledakoho obelstí hádankami. 

Pomáhá lidem a mnohdy je za to odměněn. Postavu má hubenou a 

vysokou. Má blonďaté vlasy. Na hlavě nosí černý klobouk, bílou 

košili, hnědé kalhoty a zelené boty. Podle něj se natočilo několik filmů 

a napsalo několik knih. V některých zápasí proti čarovným silám,  

v jiných zachrání princeznu. Jeho odměnou jsou zlaťáky a ve světě 

získané zkušenosti.  

Jakub Salinger, 5. A 

Já si tuto pohádkovou postavu představuji jako zeleného 

mužíčka, který se jmenuje Travňák. Má blonďaté vlasy, malou ofinku 

a modré oči. Měl by nosit červenou čepičku, bílou košilku, tmavě 

zelený fráček, modré kalhoty a černé boty. Nesmím zapomenout  

na černého motýlka, kterého by měl mít uvázaného kolem krku. 

Povahově je klidný, přátelský, vtipný, ale taky by se měl dokázat 

trošku naštvat na ty, kteří ho nemají rádi a myslí si, že je ošklivý a 

nemilosrdný. Žije v malém rybníčku a v noci sedí na vrbě a dívá se  

na noční oblohu. Při dívání na noční oblohu kouří dýmku. Práci 

žádnou nemá a jeho největším koníčkem je chytání ryb. Je to velmi 

zajímavé, ryby nejí, ale rád je chytá. Jeho největším kamarádem je 

Kapřík kapr. Svůj malinký byteček má hezky vybavený, nic mu tam 

nechybí. Jeho pohovka je v azurové barvě stejně jako jeho křeslo. 

Kuchyň je sice malá, ale dá se tam dobře uvařit. Nejraději snídá  

ham and eggs. Nejčastěji obědvá uhlířské špagety. Jeho odpolední 

svačinka obsahuje hlavně ovoce jako jsou borůvky, jahody, jablka 

nebo také hrušky, ale pouze ty změklé. Na večeři si většinou nachystá 

rajskou polévku nebo vývar. Ke každému jídlu taky něco musí pít. 



K snídani má čaj z leknínu, na oběd džus vymačkaný z řas,  

na odpolední svačinku vodu a po večeři si dá pivo z lopuchu. 

Nela Martínková, 5. A 

 

Tato pohádková postava vypadá tak, že má dobré srdce a je hodná. 

Má štíhlou postavu, není ani moc vysoká ani malá. Má sympatický 

obličej. Tvář jí zdobí husté obočí, tmavé oči a široký úsměv. Vlasy má 

kudrnaté, hnědé barvy, dlouhé po ramena. Na hlavě se jí třpytí zlatá 

koruna. Šaty působí bohatým dojmem, jsou podšité spodničkou. Mají 

zlatou barvu, ve výstřihu jsou zdobeny kytkou. Ruce zdobí dlouhé bílé 

rukavice. Tato pohádková postava bydlí většinou 

na hradě nebo na zámku se svými rodiči a 

poddanými. Každá má svou komnatu a 

služebnictvo. Libí se mi obrovské zahrady,  

po kterých se tyto postavy procházejí ve volném 

čase. Někdy si také vyrazí na koních do přírody. 

Adriana Adámková, 5. A 

 

 

Postava této pohádkové bytosti je velmi drobná, malá a útlá. Jako 

většina těchto lesních postaviček je zbarvena do zelena. Tvář má 

pihovatou, vlásky střapaté, roztomilá očka, velký nos a oči. Nosí 

zelenohnědý obleček vyrobený z mechů a listí. Je obyvatelem pasek 

a listnatých lesů. Vyhledává prostory lesních jahod, na kterých si rád 

pochutnává. Jeho přítomnost se projevuje jen šustěním, které 

připomíná pohyb malé myšky. Často pomáhá lesním zvířatům, 

vytahuje trny z kopýtek, léčí drobná zranění a pročesává srst. Zajíci, 

srnci i jeleni ho mají velmi rádi, a proto může přečkat zimu v jejich 

pelíšcích. Při sbírání jahod, nechám vždy trošku pro tohoto skřítka. 

Filip Knap, 5. A 

Tuto loutkovou postavičku znáte z televizního seriálu. Jeho 

hlava vypadá jako vajíčko. Neuvidíte na ní žádné vlasy. Zdobí ji jen 



modrobílá pruhovaná čepice s bambulkou. Jeho nos připomíná také 

vajíčko nebo kapku stejně jako jeho hlava. Oči a pusa se podobají 

černým čárkám. Obléká si červené tričko s dlouhým rukávem, modré 

široké rifle s kapsami a černé boty. Bydlí ve dvojdomku se svým 

nejlepším kamarádem, se kterým pořád něco kutí, opravuje a 

vylepšuje. Neustále u sebe nosí kladívko, pilku nebo jiné nářadí.  

Ve všem mu pomáhá jeho kamarád a soused. Výtvory se jim ale vůbec 

nedaří. Vždy to špatně skončí, buď něco chybně provrtají, přeřežou 

nebo rozbijí. Někdy to končí i ohněm. Jsou to prostě velicí nešikové. 

Filip Valeček, 5. A 

Pohádkovou postavu, kterou jsem si 

vybrala, ilustroval Josef Lada. Jeho 

ilustrace jsou tak pěkné, že jsem neváhala 

ani chviličku. Většinou je z velké části 

zelený. Na hlavě mu rostou zelené vlasy, 

které jsou přikryté kloboučkem 

s bambulkou. Kabátek má dlouhé šosy,  

ze kterých neustále kape voda, v pase 

opasek s kovovou přezkou. A jaká je barva 

kabátku? No přece zelená. Z kapsy mu 

čouhá kostkovaný kapesník. Kalhoty jsou 

staré, zalátané. Ale pozor, nejsou zelené, 

nýbrž hnědé. Chodí bos, proto má pořád 

rýmu. Je starý a mrzutý a ze své sloje 

v rybníku téměř nevychází. Lidské dušičky 

už dávno neloví, celý den bafá dýmku, 

povídá si s kapry a štikami. Občas mívá 

velkou návštěvu, to připlouvá z převeliké 

dálky bratranec Charles. Obvykle pak sedí 

na vrbě, bafají dýmky a vzpomínají na staré 

časy. 

Marie Škrabánková, 5. A 

 



 

                                      Co pro mě jsi? 

Jsi můj domov, 

kde svou radost můžu říct,  

jsi moje slunce, 

které dokáže mé slzy vysušit,  

jsi náruč vřelého objetí, citu a pohlazení,  

jsi ta, která má vždy pro mě pochopení.  

Všechno nejlepší k dnešnímu dni, 

            mami!  

                                                                                                   Radovan Muška, 5. C 

 

 

Moje maminka je výjimečná. Mám ji 

ráda, protože je moje, a hlavně mě má 

taky ráda. Maminka vypadá jako 

superhrdinka. Má nádherný obličej, 

krásné růžové rty, nad nimi má 

nádherný nos, a to všechno  

zkrášlují modré oči, které ji zdobí  

celou. Nosí hlavně světlé oblečení.  

Na komentovaných prohlídkách je vždy 

středem pozornosti. Je šikovná, a proto 

dokáže potěšit. Ráda tancuje, cestuje a 

taky se ráda směje. Má štíhlou postavu, 

protože ráda sportuje. 

                                              Elen Batková, 5. C 

 

 



Jsi ta nejlepší maminka na světě. A taky jsi strašně moc pěkná, máš 

krásné modré oči, vlasy a úsměv. Hlavně jsi moc hodná, starostlivá a 

obětavá. Někdy se i zlobíš, ale já vím, že je to pro moje dobro. Máš 

také vlastnost vidět ve všem to dobré a pěkné. Také vím, že moc ráda 

řídíš a jezdíš v autě (když neřídí taťka      ). Ráda se fintíš, chodíš  

na procházky a kupuješ kytky. Mám Tě moc ráda a kdybych měla 

napsat proč, tak tady budu do zítřka. Hlavně zůstaň taková, jaká jsi.  

Tvoje Adélka                     Adéla Reimerová, 5. C 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žákyně z 5. B 

 



Moje aktovka je černá s barevnými puntíky. Je velice prostorná, má 
čtyři kapsy a dva držáky na pití po stranách. Je to značka Oxy. 
 
Co je v mojí AKTOVCE? 

Teď v době pandemie tam chybí pár věcí, třeba taková svačina nebo 
pití, ale na druhou stranu tam mám i pár věcí navíc. Co tam bylo 
vždycky: pouzdro, pracovní sešit z českého jazyka, učebnice  
z českého jazyka, sešit ČJ 1 a sešit ČJ 2. Dále také pracovní sešit  
z matematiky, učebnice z matematiky a sešity M 1 a M 2.  Z anglického 
jazyka jsou tam učebnice, pracovní sešit, sešit English a sešit AJ-
Slovíčka. A také pracovní sešit z přírodovědy, pracovní sešit  
z vlastivědy, učebnice z vlastivědy, učebnice z přírodovědy, malý 
sešit z přírodovědy a z vlastivědy. 

Věci, co jsou navíc: sešit na koumákovu výzvu, sešit na úplně 
všechno (procvičování, dopočítávání, cvičení z učebnic, diktáty a tak 
dále), velké pouzdro, ve kterém je: kružítko, pravítko a tužka. 

 

Na závěr o mojí AKTOVCE. 

Moje aktovka vypadá jako každý jiný batoh, jen je větší a těžší, ale i 
tak ji ráda nosím. Bez mojí aktovky by to nebylo ono a představa, že 
bych musela všechny ty učebnice sešity a pracovní sešity nosit 
ručně, je prostě strašná. A proto děkuji svojí aktovce, že mi každý den 
pomáhá nosit věci z domu do školy (v době pandemie z pokojíku  
do obýváku).                                              

Ema Štulíková, 4.B 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ve vlastivědném projektu žáci 5. třídy tvořili makety, obrázky nebo 
koláže známého či oblíbeného místa v České republice. Když 
porovnáme jejich výtvory s reálnými stavbami na fotografiích, 
musíme uznat, že se projevili opravdu jako schopní stavitelé. Možná, 
že se tyto práce stanou zároveň pozvánkou na prázdninový výlet. 

 
 

Adéla Reimerová, 5. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marek Šuška, 5. C 

  

    

 

Michal a Adam Hebelkovi, 5.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elen Batková, 5. C 

                           

 

 

 

   Zuzana Šostá, 5.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Hudečková, 5. C 

 

 

 



 

 

                                                                   

Natálie Plevová, 5. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libuše Krotká, 5. C 

 

 

 



 

 

 

Na hodině se ptá paní učitelka: „Pepíčku, jak bys dokázal, že je 

Země kulatá?“ Pepíček odpoví: „Nijak, já to nikdy netvrdil.“ 

 

„No, mladý muži, co si ode mě přejete?“ ptá se profesor studenta 

medicíny, který k němu přišel na konzultační hodinu. „Ale, pane 

profesore, přece jste si mě sám zavolal!“ „Aha, tak to jste vy, ten 

uzel na kapesníku.“ 

 

Otec se rozčílil na syna: „Zase jsi dostal pětku z dějepisu.“ Syn se 

brání: „Táto, ale to zavinil Alexandr Veliký!“ Najednou vykoukne 

maminka z kuchyně a volá: „Tak si najdi jiné kamarády!“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
„Slečno, máte banány?“ 

„Ne, nemáme.“ 
„A dostanete?“ 

„Ne, nedostaneme.“ 
„Jak to, vždyť banánů je všude dost!“ 
„To je pravda, ale my jsme drogerie!“ 

 

Sedí dvě vrány na větvi a vtom kolem nich proletí tryskáč. 

První vrána: „Viděla jste, kolegyně? Ty jo, tomu říkám rychlost!“ 

Druhá na to: „Taky byste letěla rychle, kdyby vám zapálili křídla!“ 

 

Svěřuje se pan Horáček sousedovi: 

„Náš pes honí všechny lidi na kole. Co mám dělat, aby toho 

nechal?“ 

„Seberte mu kolo,“ radí soused. 

 

Přijde host do restaurace a poručí si specialitu podniku. Na stůl mu 

přinesou objednané jídlo, ale host není spokojen a stěžuje 

si: „Co jste mi to dal na talíř? Zmačkaný kapesník, šišku, dva žaludy 

a jednu bukvici!“ 

„Ale to je v pořádku, pane,“ obhajuje se vrchní. „Objednal jste si 

přece „Tajemství Rumcajsovy kapsy.“ 

 

Pan učitel vysvětluje žákům, co je čas minulý, přítomný a budoucí. 

Pak dává příklad: 

„V červenci jsou prázdniny a hodně pálí sluníčko. Jaký je to čas, 

Pepíčku?“ 

„To je krásný čas,“ odpoví Pepíček. 

 


