
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Je tu měsíc květen a já se ptám, 

jestlipak víte, proč se tak tento 

měsíc jmenuje? No, protože 

všechno kvete! A jestlipak víte, 

co je v květnu zajímavého? No 

přece Den matek! Každý z vás 

má určitě svou maminku moc 

rád, a proto je zde Den matek. 

Maminka se totiž vždy o své děti pěkně stará, tak proč by maminky 

nemohly mít svátek?! Někteří z vás určitě chtějí mamince na svátek 

udělat radost, tak tady je pár tipů: kupte mamince dáreček-kytku, 

čokoládu…, prostě to, co ji udělá radost, něco jí vyrobte-přání, 

nakreslete jí obrázek… vaší mamince určitě udělá radost, že jste se 

jí věnovali tím, že jste jí vyrobili dárek. Nebo spolu jeďte na výlet, 

piknik… Alespoň tak strávíte s maminkou více času… Užijte si to!!! 

Váš Upsík  ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravila Adéla Fikáčková, 5. C 

 



 

 

 

 

 V tento den dáváme svým maminkám dárky, abychom jim tímto řekli, 

jak je máme rádi. Dáváme maminkám například: červené růže, 

bonboniéry… Víte ale, co maminku nejvíce potěší? Přece to, když ji 

pořádně obejmete, dáte jí velkou pusu a řeknete jí, že ji máte moc, 

moc a moc rádi. Ale asi taky chcete vědět, jak ten Den matek vlastně 

vznikl. Stalo se to v 16. století v Anglii. Tehdy se slavil  

před Velikonocemi. Co myslíte, bylo to lepší, když to bylo dříve nebo 

později? Já myslím, že je to stejně jedno. Hlavně, že se vůbec ten Den 

matek slaví, a že vůbec existuje.  

 

Úkol pro vás: nakreslete sebe a maminku, jak jí předáváte 

                       dárky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamara Adamová. 5. C 



 

Určitě jste si všimli, že na oknech naší 

školy se zelenají různé rostlinky a sazeničky. O to se zasloužily děti 

přihlášené do projektu „2019 na Sekanince“, který je financován 

z rozpočtu statutárního města Ostravy. Jeho první část se nazývá 

„Můj první podnik“. Žáci si založili své vlastní firmy, s jejichž názvy a 

logy se můžete v brzké době blíže seznámit, neboť tyto čtyři firmy 

vás, vaše rodiče a vaše blízké chtějí pozvat na prodej svých produktů. 

Ale nic není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Příprava 

takového jarmarku je docela složitá záležitost. Žáci se nejprve museli 

seznámit se základními pojmy finanční gramotnosti, jakými jsou 

například příjmy, výdaje, zisky, ztráta, marže, konkurence, sponzor a 

spoustu dalších. Museli si vyřídit svůj Živnostenský list a vytvořit 

fiktivní bankovky, aby tak mohli zjistit, jak se jim podařilo odhadnout, 

o co je na trhu v jejich oboru zájem, a zda jejich výrobky půjdou vůbec 

na odbyt! Nikdo z nich si totiž nepřeje, aby jejich firma zkrachovala.  

A všechno se to rozhodne 

15. května odpoledne,  

kdy se tento jarmark  

zvaný „Jarní zaHRÁTKY“ 

(neboť si tady žáci hrají a 

zároveň zahradničí) v hale 

naší školy uskuteční. 

Sledujte proto pozorně 

veškeré informace, které 

se tohoto projektu týkají, 

aby vám náhodou nic 

neuniklo! 😊 



 



 

 

 

Šli dva a prostřední spadl. 😊 

 

Představ si, že manžel zakopl na schodech tak nešikovně, že si 
vymknul kotník... A zrovna, když jsem s ním mluvila.“ 

„Chudák. A cos mu říkala?“ 
„Baf!“ 

 

Do restaurace za hrozného nečasu přijde prokřehlý turista:  
,,Pane vrchní, prosil bych něco teplého k pití!“ ,,A co by to mělo jako 

být? Pivo nebo kofola?“ 

 

Jeden tramp chvilku hraje na kytaru a pobrukuje a pak se zeptá 
druhého trampa: „Tak co, jak se ti líbí moje nová písnička?“ 

Kamarád odpoví: „No, to je těžký, když ty jsi o hodně větší a silnější 
než já.“ 

 

„Proboha, co se ti stalo, kdo tě tak zmlátil?“ ptá se na Velikonoce 
otec syna. „Ále, nějaká banda kluků si mě spletla s holkou.“ „A proč 

si jim teda neutekl, ty ňoumo?“ „Nešlo to, v lodičkách se špatně 
utíká.“ 

 

Povídá takhle jehně praseti: „Já vím, co z tebe bude, až vyrosteš!" 
„Jo? Ty jsi četlo můj horoskop?" „Ne, kuchařku!" 

 

Připravil Petr Talla, 5. C                                                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napiš nebo nakresli jaké má Méďa rozdílné části těla. 

 

 

 



 

A) Co je špatné tvrzení? 
 
1. Zvuk se ve vodě přenáší rychleji než ve vzduchu 
2. Slunce je hvězda 
3. Pavouci patří mezi hmyz 

 
B) Doplň slova: 

 
1.    Mluviti .................., mlčeti …………… .  
2.    Práce ...................., málo .................... . 
3.    Dvakrát …………. a jednou ………….. . 
4.    Chytrému..………, hloupého ………… . 
5.    Kdo se …………..., nesmí do ………… .  
6.    Nemusí ………….., stačí, když ………. . 
7.    Ranní ……………... dál ………………... . 
8.    Těžko na …………, lehko na …………. . 
9.    Tichá ……………… břehy …………….. . 
10. Žádný …………….. z nebe ……………. . 

 

C)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

              



 

D) Magický čtverec 

 

 

E) Otáčení kostkou 

 

 

 

 

 

Připravil Petr Talla, 5. C 



 

Čerti na zahrádce 

Žil byl jeden čert, který se jmenoval Lucifer. Měl své vlastní křeslo,  

na kterém vládl ostatním čertům. Jednou Lucifer řekl čertovi 

Bonifácovi: „Čerte Bonifáci, běž na zahrádku a utrhni pár bylin, 

abychom tu ještě nezahynuli hladem.“ Bonifác s radostí odpověděl, 

že půjde. Bonifác řekl zaklínadlo: „BÁCI BÁC, HNED JSEM TAM.“ 

Vmžiku se ocitl na zahrádce. Vzal pár kytek a šel. Udělal jeden krok a 

vzpomněl si, že Lucifer neříkal, kdy se má vrátit. „Ha, há,“  řekl si čert. 

„Já se nemusím vrátit, můžu zůstat tady!“ Ale nakonec se rozhodl, že 

se vrátí.  

                                                                                                   Adéla Chříbková, 3. B 

 

 

  



Čert na zahrádce 

Žila, byla jedna maminka Katka, a 

ta maminka měla krásnou 

holčičku jménem Lucinka. 

Lucinka měla devět let, ale 

nebyla jenom andílek, ale uměla 

i hodně zlobit. Jednoho dne šla 

holčička na svoji zahrádku, a jak 

vylezla z baráčku, tak tam 

uviděla jednoho čerta. Ten čert 

byl docela hezký, ale stejně se 

ho bála. Chvíli se na něj dívala a 

pak promluvila: „Dobrý den, pane čerte. Já jsem Lucka. A vy?“. Čert 

také promluvil: „Ahoj Lucko, já jsem čert Napolo. Ty zlobíš 

maminku?“ „Ano“, přiznala se smutně Lucka. Čert se rozhodl, že si 

s Luckou popovídá. A tak si povídali a potom čert Napolo řekl, že musí 

jít. A holčička řekla: „Dobrá, tak ahoj“. Čert na ni zavolal: „Počkej, 

uvidíme se ještě někdy?“ „Ne, odpověděla. Já už nebudu zlobit“.  

Tak se rozloučili a holčička pelášila pomoct mamince s úklidem.  

                                                                                                      Nela Liberdová, 3. B 

 

 

Čertí pohádka 

Byla jedna vesnice a na hoře u té vesnice byla skála. Nikdo nevěděl, 

že to byl vchod do pekla. A v tom pekle byl Lucifer, král čertů. Ale byl 

tam i hodný čert a ten ještě nikdy nevzal člověka do pekla, aby ho 

poučil. A jednou, Lucifer přišel za hodným čertem, který se jmenoval 

Pepa a řekl mu, že má jít na zem a vzít jednu zlou paní a Pepa šel. Ta 



paní byla na zahradě a Pepa tam šel. Ze dveří domu vyšla hezká dívka, 

která se jmenovala Eva. Pepa se do ní úplně zamiloval a zapomněl, že 

má přivést zlou paní do pekla. A šel za Evou a řekl: „Ahoj, Evo“. Eva 

se ho lekla a zeptala se ho, kdo je. „Já jsem čert Pepa,“ odpověděl a 

zeptal se: „Je tvoje maminka zlá?“ A Eva řekla: „To není moje 

maminka, ale ta paní zlá je. Proč se ptáš?“ Pepa odpověděl, že má  

za úkol ji vzít do pekla, aby se polepšila. Eva řekla, že ji může vzít  

do pekla, aby byla zase hodná. Pepa vzal zlou paní do pekla a po roce 

ji vrátil, protože byla zase hodná. A Eva s Pepou už byli navždy spolu.  

                                                                                                          Tomáš Orlík, 3. B 

 

Pekelná zahrada 

Byla jedna holčička, která hodně 

zlobila. Jmenovala se Anna. Jednoho 

dne si Anna hrála s talíři a házela je 

oknem na zahradu. Maminka už byla 

nešťastná a začala se modlit. „Prosím, 

Pan Bože, naprav její chování, amen“. 

Anička, která mezi tím už vyváděla 

další lumpárny na zahradě, se 

najednou vyděsila. Kde se vzala, tu se 

vzala, objevila se před ní čertice 

Amálka. Ta hned začala Aničku 

uklidňovat a říkala ji: „Neboj, já ti 

neblížím. Maminčiny modlitby 

vyslechlo i peklo“. Čertice Amálka, 

jako správná kamarádka Aničku 

napravila. Holčičky si spolu hrály  



na zahradě dlouho do večera. Až maminka volala Aničku k večeři. 

Anička se s čerticí Amálkou 

rozloučila a šla poslušně k večeři. A 

dokonce se Anička přitulila 

k mamince a omluvila se za své 

chování. Čertice Amálka ještě celou 

dobu pozorovala Aniččino chování a 

pak zase zmizela. A co myslíte? 

Splnila čertice Amálka své  

poslání? Splnila. A byla za to v pekle 

pochválena.  

                                                                                                   Natálie Borková, 3. B 



 


