
 



 

 

je to teď taková zvláštní doba. 

Škola je zavřená, nesmíme se 

ani moc vídat. Přesto někteří 

členové našeho redakčního 

kroužku pro vás připravili 

pravidelné rubriky. Mnoho 

úkolů tady tentokrát 

nenajdete, spíše hodně 

počteníčka.       

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                          

Ahoj kamarádi, 

jak jistě všichni víte, v březnu k nám až z Číny doletěl jeden móóóc 

nepříjemný virus. Vše je zavřeno (obchody, restaurace, divadla…), 

ale náš Upsík jede dál i přesto, že jsme všichni doma v teple.  

Posílám pár tipů, jak se zabavit doma: 

• teď je konečně čas zapnout si svůj oblíbený film či seriál  

• pokud máte rádi krupicovou kaši, můžete si ji udělat podle 

známého kuchaře Přemka Forejta, a k tomu budete potřebovat: 

1/2l mléka 

45g krupice 

Cukr 

Kardamom 

Hřebíček 

Skořice 

Kafírové listy (pokud máte) 

Pomeranč 

Citrón a jablko 

Celý postup najdete na Instagramu Přemka Forejta 

 

• můžete si třeba uklidit v pokoji nebo ve skříni  

• sledovat online můžete i některá z divadel: Hudební divadlo 

Karlín, Dejvické divadlo nebo soubor Cirk la Putyka. A to vše  

na www.kulturazive.cz 

• nebo se třeba můžete posmát na Facebooku v odkazu 

www.pomahamegorilam.cz – jsou zde záběry ze ZOO Praha 

• ale můžete si ještě pustit písničku od Pokáče, co dělat během 

karantény nebo od Mirai „Dej si roušku“☺ 

Doufám, že se za nedlouho uvidíme normálně, ne přes počítač. 

    

Isabella Bugday, 5.A. 

http://www.kulturazive.cz/
http://www.pomahamegorilam.cz/


Dobrý den, paní učitelko, karanténu prožíváme dobře. Mamka 

vymyslela „Šušu souboj!“ Tato soutěž je o tom, že všechny hry, co 

máme doma (našli jsme zatím 19), budeme hrát. Ten, kdo 

vyhraje, bude mít 4 body, a poslední 1 bod. A na konci se všechny 

body sečtou a naše výhra je plná mísa dobrotek. Jinak nám to jde 

dobře. :-D:-O: 

                                                                             Mark Sebastian Šuška, 5. C 

 

Karanténu trávíme na chatě  

v Malenovicích. Rodiče nyní 

nepracují, tak jsme  

mohli odjet z               města.                    

Chatu máme u lesa, proto 

nemusíme nosit roušku. 

Můžeme být jenom okolo 

chaty.              Na zahradě si 

házíme míčem a hrajeme 

různé hry. Každé ráno se 

dívám s mladším bráchou                

na UčíTelku. Mladšímu 

bráchovi pomáhám s úkoly a starší brácha pomáhá mi. Nakonec             

nám to zkontrolují rodiče. V pátek večer jsme si opékali  

špekáčky. Doufám, že se situace brzy zlepší.   Nejspíš budou platit 

přísná opatření, ale už se bude moci chodit ven. Chybí mi                

kamarádi ze školy, ale nejvíce mě mrzí, že nemůžeme chodit  

za babičkou, se kterou si alespoň voláme přes internet. Večer se 

díváme na pohádky nebo hrajeme stolní hry. Vzali jsme  

s sebou taky našeho křečka, se kterým je velká sranda. Hodně 

kamarádů musí trávit karanténu zavření v bytech, tak si aspoň 

píšeme, abychom si zkrátili volnou chvíli.      
                                                                    Anabel Hubáčková, 5. C 

Ze začátku jsem byla ráda, že nemusím chodit do školy. Ale radost  
za několik dní vypršela. Já jsem mamce už několikrát řekla, že bych 
raději byla ve škole a těším se, až se zase otevře!!! Chodím později 



spát a později vstávám, ale hned jak se 
probudím, zapínám TV. Protože tam běží pořad 
s názvem UČÍTELKA, který mě moc baví. Po 
skončení pomáhám mamce s obědem a pak 
spolu zase pracujeme  
na úkolech, které nám posílá moje paní učitelka. 
Učení a čtení nám jde někdy od ruky, někdy se 
trápíme. Mamka má nervy, já ji to moc 
neulehčuji, ale společně to vždy zvládneme. 
Taky říká, že buď skončí v blázinci nebo 

v léčebně pro alkoholiky.       Snažíme se chodit 

ven, vždy jen s rouškou, ať se tady z toho tady nezblázníme.                                             

                                                                                                 Viky Lečbychová, 5. C 

 
Milá paní učitelko, posílám Vám dopis. V sobotu minulý týden jsme 

byli na haldě Emě. Byli jsme tam celá rodina, a to včetně našeho psa 

Danyho. Byli jsme tam ještě v době, kdy nebyl zákaz vycházení. My 

jsme měli štěstí. Když jsme se blížili k vrcholu, tak počasí bylo super, 

ale nahoře foukal silný vítr. Byl tam úžasný výhled do okolí. Viděla 

jsem ZOO. Já si většinou beru vzorky kamenů, tak jsem si jich pár 

vzala a šla domů. Proč jsme doma? My jsme doma proto, že jsou 

zavřené školy. Školy jsou zavřené, protože se rozšířil virus s názvem 

COVID-19. Těším se na Vás.                                          Eva Podkulová, 5. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milá paní učitelko, píšu Vám dopis z našeho bytu (neboli karantény). 

Situace je poměrně vážná, takže dopis bude trochu napínavější. Celé 

to začalo 1. března, kdy jsem poprvé slyšel zprávu, že onemocněli tři 

lidé. Tehdy poprvé začalo malé napětí. Počet nakažených pořád 

stoupal a stoupal, jak jsme ovšem všichni čekali. Dnes to je kolem 

tisícovky, o kterých se ví, byť se o některých nakažených ani neví. 

Takže nám nezbývá nic jiného než být doma, ale co to jde, tak jdeme 

na procházku s rouškou, co nám ušila babička s tetou. Dne 22. 3. 2020 

jsem se zavřel do pokoje a ze staré ponožky jsem si ušil roušku, 

kterou jsem si pak vzal ven. Dnes ji ale kouskem látky musím ještě 

vypolstrovat. Eda do školy nechodí. Zato pořád kreslí nádherné 

obrázky vlaků atd. Dopoledne se učíme: s tátou matiku, s mámou 

češtinu atd., rodiče se střídají. Mamka pracuje přes počítač, zadává 

práci dětem a pak kontroluje. Odpoledne hraji na kytaru a na klavír,  

u toho odpočívám nebo hrajeme s Edou divadlo, které máme dlouho 

nazkoušené. Zatím jsem doma rád, ale začínají mi chybět přátelé. 

Ještě že si můžu zavolat. Přál bych si, aby to brzy skončilo, a aby to 

bylo jako dřív. Třeba nás ta epidemie všechny poučí a budeme se 

k sobě chovat lépe. Přeji Vám pevné zdraví a dobrý výkon na kytaře. 

                                                                                                        Toník Růžička, 5. B 

A tohle je odpověď paní učitelky Mgr. Motyčkové: 

Toníčku, ten dopis je perfektní... Připomněl jsi mi ranní poslech rádia, kam napsal 

jeden člověk, co všechno nás tato situace naučí a co nám připomene. Díky této 

nemoci si uvědomíme: 

- přát někomu zdraví má v tuto dobu nesmírný význam, není to jen společenská 

fráze 

- nemůžeme chodit do nákupních center, která jsou zavřená, a proto budeme více 

se svou milovanou rodinou 

- budeme si více vážit přírody, která tady stále je pro nás, budeme si jí více vážit, 

protože teď je to v tuto dobu naše útočiště 

- že všechny spory na světě jsou malicherné, protože nás může porážet něco, co 

ani nevidíme 

- že ohleduplnost, soucítění a pomoc druhému je nejdůležitější, navíc nás nic nestojí 

- vidíme probouzení jara, jsou tady čápi a v teplých dnech létali motýli a čmeláci 

- že je tady krásně a máme se krásně 

Je toho spousta, na co jsme předtím pozapomněli.  

 

 

 



První den jsem si myslela, že 

to bude jako prázdniny, ale je 

to jinak, než jsem si 

představovala.  

Ve středu jsem dostala první 

várku DÚ. Stihla jsem to za 

dopoledne, bylo to skoro jako 

neděle, kdy se normálně 

učíme na pondělí. Po udělání 

domácích úloh se dívám  

na UčíTelku, pak máme oběd. 

Odpoledne si s bratrem 

hrajeme. Každý večer se 

všichni díváme na zprávy. 

Potom v posteli společně 

čteme zajímavou knížku  

o stromech (Tajný život 

stromů) a jdeme si lehnout a 

spát. Po pár dnech  

se mi začalo stýskat  

po kamarádech. Nemůžeme chodit ven na hřiště, ale chodíme  

na procházky do přírody, kde nikdo není. Mamka musí chodit ven 

nakupovat, abychom měli dobré čerstvé jídlo a každé pondělí musí 

chodit do práce. A šije hezké roušky. Doufám, že zákaz nebude trvat 

dlouho, abychom se nemuseli učit o prázdninách. 
                                                                                         Lucie Ondrušáková, 5. C 

 

Jednoho dne ve škole jsme se dozvěděli, že škola bude zavřená  

do odvolání. „Super, hurá!“ jásali jsme všichni. Ze začátku jsem si 

myslela, že se nějaký ten vir k nám nikdy nedostane, protože byl  

na druhé straně světa. Nejprve jsem si z toho dělala srandu, ale pak 

se korona virus dostal k nám. Mamka mi chtěla koupit oblečení, ale 

potom se dozvěděla, že obchody s oblečením zavřeli. První dny jsme 

se s kamarádkami vídaly, ale teď už nemůžeme. Zlobí mě, že nemůžu 

ven na brusle bez roušky ani do kroužků. Mamka a taťka zůstali sice 

doma, ale i tak musí pracovat. Nelíbí se mi, že se musím učit doma 

sama, dělat domácí úkoly a nikdo mi to nevysvětlí. Pomáhám mamce 



šít roušky a doufám, že už ta karanténa brzy skončí. Mimořádně se 

těším do školy za kamarádkami a paní učitelkou. 

Zuzana Šostá, 5. C 



 

V měsíci únoru a březnu navštívili žáci naší školy ostravskou třídírnu 

odpadů. Pro páťáky byl připraven zcela nový program s názvem 

ZERO WEST, v němž se žáci seznámili s významy tří anglických slov: 

REDUCE-omezení 

REUSE-opakované používání 

RECYCLE-třídění 

Zhlédli několik filmů, ve kterých si všímali, co je správné a co naopak 

nevhodné. Poznávali, že je možné omezit používání různých obalů  

na minimum. Ve smíšených skupinkách se pokusili v rámci 

opakovaného používání opravit porouchané věci: přišít knoflíky  

ke košili, zašít dírku na ponožce, opravit řetízek, spravit ucho  

u batohu či obnovit polorozpadlou krabici. V rámci třídění měli za úkol 

odpad z pytle roztřídit do barevných tašek. S tímto úkolem se 

všechny skupiny vyrovnali bez problémů. Dostalo se i na informace 

o zpracování bio odpadu, o možnostech využívání sběrných dvorů, 

kterých je na území Ostravy celkem 11! Na úplný závěr žáci obdrželi 

dárek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rok 2020 

V lednu je smutně, 

zima a mráz, 

hory to jistí, 

jejda …. Děda Mráz …. 

 

Únor je krátký, 

jen 28 dní, 

letos je přestupný, 

tak máme o den víc. 

 

Březen je tady, 

jaro se slaví, 

kytičky rostou 

a včeličky slaví. 

 

V dubnu je krásně 

a všechno kvete, 

stromy se probouzí 

a je jako v létě. 

 

 

 

Květen je lásky čas, 

mějme se rádi, 

darujme si úsměv 

a buďme kamarádi. 

 

 

Červen je poslední měsíc školy, 

těšíme se na prázdniny, 

lenošení, koupání a zážitky, 

trháme třešně, rybíz a kytky. 

 

Prázdniny utekly jako voda, 

už je tu září a škola volá. 

 

V říjnu je sychravo, 

v listopadu první sníh, 

v prosinci Vánoce, Silvestr 

a starý rok je pryč. 

 

               Julie Hatlapatková, 5. C 

 

 

 

 



U nás 

Milujeme přírodu, 

proto máme zahradu. 

Chceme hodně zážitků, 

proto jíme pažitku. 

 

Pěstujeme ovoce, 

to je super tradice. 

Doplníme vitamíny 

a hurá na prázdniny. 

 

Máme taky Alíka, 

aby hlídal králíka. 

Alík je můj pes, 

zná ho celá ves. 

 

 

 

Králík to je nezbeda, 

prohlásil to i děda. 

ze zahrady snědl zelí, 

co mělo být na neděli. 

 

Místo zelí bude králík, 

k němu bramborový knedlík. 

Zelí mají v Glóbusu, 

dáme si pěkně do nosu. 

 

U nás doma je vždy príma, 

ať je léto nebo zima. 

Můžete nás navštívit, 

máme spoustu aktivit. 

 
                          Natálie Plevová, 5. C 

 

 

Hrnečku vař 

Tak mi uvař, hrníčku,            

krupicovou kašičku. 

Hrníček už opět vaří, 

tak dobrou už nenavaří. 

Vaří hrnek, vaří dál, 

dobrou on ji udělal. 

 

 

 

, 

5

. 

Děkuji Ti, hrnečku, 

za tu tvoji kašičku. 

Hrnek vaří čím dál víc, 

hrnku, nevař nic! 

Kaše z hrnku přetéká,  

už se valí jak řeka. 

Mája, Karlík, Anetka 

jedí kaši po lžičkách. 

A kdo nám to nevěří, ať k nám přijde k večeři.        M. Barabášová, 5. C 



 

V ZOO 

ZOO mají všichni rádi, 

to je prostě paráda. 

Natka, Nina a všichni  

další kamarádi. 

Je tam plno zvířátek.  

Přijď se taky podívat 

na ty, co mají kupu mláďátek. 

A na zvířátka přispívat. 

Lidi za malý poplatek  

dostanou velký oplatek. 

A s ním krmí mláďátka: 

„Tu máte, malá ubožátka.“ 

Ale zvířata jsou tam v klecích 

nebo v ohradách zvířecích. 

Někdy se tam i perou 

a své žrádlo si navzájem žerou. 

Veselý slon, žirafa i gorila 

v naší ZOO právě přibyla. 

Majestátně se tu nosí 

africký lev i norský pes losí. 

V ZOO bývá vždy veselo, 

s prarodiči to před výběhy 

vždy hlasitě znělo. 

A když děti zakřičí, 

předčí je jen hlas opičí. 

                                                                                         

 

                                                                                           

 

  Adéla Reimerová, 5. C 

 



 

DĚDEČEK A BABIČKA 

Můj dědeček si žije jako v pohádce. 

Má chaloupku, babičku, 

pejska a kočičku. 

Za chaloupkou je veliká zahrádka,  

tam pěstuje babička okurky a rajčátka. 

Kousek od chaloupky je lesíček,  

kde rádi chodíme a hřibů domů nosíme  

plný košíček. 

Moje babička vždycky uvaří,  

na co si vzpomenu.  

A dědeček opraví  

všechno, co rozbiju. 

Na chaloupku k babičce a dědovi  

vždycky rád přijedu, 

máme tam trampolínu, 

bazén a na kole se projedu.  

              Patrik Waisr, 5. C 

 

 

 



 

 

„Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě do školy?" „Protože jedna paní 

ztratila tisícikorunu." „A tys jí pomáhal hledat, viď?" „Ne, stál jsem 

na bankovce a čekal, až odejde."

 

O Vánocích Pepíček přiběhne do kuchyně a křičí: „Maminko! Hoří 

stromeček!" „Neříká se hoří, ale svítí." Pepíček se vrátí do obýváku a 

za chvíli křičí: „Mamííí! Už svítí i záclona!" 

 

V hodině zpěvu vyvolá paní učitelka Pepíčka, aby vyjmenoval bicí 

nástroje. Pepíček odpoví: „Tak to je rákoska, vařečka a řemen!" 

 

Anička volá Pepíčkovi: „Pepíčku, přijď dneska večer k nám, nikdo 

nebude doma." Pepíček se navoní, učeše, obleče, přijde, zazvoní... A 

nikdo není doma. 

 

Oznamuje tatínek rodině: „Rodino, těšte se, letos o dovolené poletíme 

k moři... Proč brečíš, Pepíčku?" „Já s vámi nemůžu, já ještě neumím 

létat." 

 

Pepíček přijde domů celý nadšený a chlubí se mamince: „Maminko, 

dnes jsme se ve škole učili o výbušninách!" Maminka se ptá: „A co 

se budete ve škole učit zítra?" Pepíček: „V jaké škole?" 

 

Ptá se učitelka Pepíčka: „Který pták je nejchytřejší?" „Vlaštovka." 

„Proč zrovna vlaštovka?" „Protože v září, na začátku školního roku, 

odlétá."                                                             

                                                                                       Martin Petržela, 5. C 



 

 

Určitě víte, že v pátek 20. 3. 2020 začalo astronomické jaro. Nastala 

jarní rovnodennost, den je stejně dlouhý jako noc, protože při oběhu 

Země kolem Slunce je naše planeta v počáteční fázi příklonu 

zemskou osou ke Slunci. A v přírodě se toho děje! 

Raší pupeny na stromech a keřích. 

Krásně roste a zelená se tráva. 

V ní kvetou sedmikrásky, viděla jsem i pampelišku. 

Na kraji lesa kvetou fialky, vypadá to jako fialový koberec. Nádhera. 

Kvetou jívy, jejich jehnědy vypadají na zemi jako žížalky. 

A co dělají ptáci! Už jste možná viděli na hnízdech čápy. Sýkorky, 

brhlíci, kosi i divocí holubi předvádějí ty nejkrásnější hlasové 

melodie a tančí pro samičky svoje tanečky, dvakrát denně jim sypu 

semínka slunečnice do krmítek-kouliček, které znáte. To je mazec, 

co se pak děje! 

Ve čtvrtek jsem viděla spoustu motýlů, čmeláků a na sluníčku se 

občas už vyhřívaly včelky-samotářky, které se nám vždy na jaře 

dočasně nastěhují do stodoly a zavrtávají se do starých cihel. 

Na louce už vylézají řepčíky královské, jejichž hlízy smrdí krtkům, 

takže na chvíli nestaví svoje hromádkové hrady. Ale vy víte-KRTEK 

NIKDY NESPÍ a u Motyčků na obrovské zahradě je jim nejlépe :O))).  

Stádo srnek v čele se srncem denně projdou přes naši zahradu, 

začíná se jim měnit barva srsti. Od června už k nám vodí i svého 

juniora-malé srnče. To je podívaná!! 

O tomhle všem vám vyprávím každé jaro a v průběhu roku, jak je 

naše příroda výjimečně krásná. 

 

Takže úkol pro vás: vytvořte výkres jakoukoliv technikou k tématu 

JARO V NAŠÍ PŘÍRODĚ. Pokud vám to technika doma dovolí, 

pošlete mi jej, prosím, na mail. Těším se na vaše výtvarná díla!  

Pěkný den, ať jste zdraví!!!  

 

                                           Připravila Mgr. Marta Motyčková a nakreslili žáci 5. B a C 



---  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


