
 
 

Ahoj, Kamarádi,   



 
 

 

 

 

Doufám, že se máte hezky a také doufám, že jste se těšili  

na další vydání Upsíka. Je tu další měsíc a samozřejmě i Upsík. 

Tentokrát vám dám nějaké tipy a nápady, jak tuto těžkou dobu 

můžete strávit. 

• Můžete si třeba zahrát stolní hru  

• Květen je také měsíc, kdy se začne oteplovat, proto můžete 

vyrazit na kole 

• Nebo můžete na procházku lesem  

• Taky můžete pomoc rodičům třeba s úklidem 

• Je ale také důležité udržovat se v kondici, takže si můžete 

doma třeba zacvičit. Kdo bude chtít, může nám poslat, co 

ho doma baví a co rád dělá (kvasnickova@sekaniny.cz) 

• Nebo se také můžete zúčastnit literární soutěže:  

Ateliér pro divadelní vzdělávání při NDM vyhlašuje karanténní 
literární soutěž pro děti a mládež! Inspirací a tématem nám budou 
ZAVŘENÁ DIVADLA – co se v nich asi může dít, když se nehrají 
představení? 

Více informací naleznete na: https://www.ndm.cz/cz/clanek/3863-
atelier-pri-ndm-vyhlasuje-literarni-soutez-pro-deti-a-
mladez.html?mode=test  

Své výtvory můžete posílat do 10. května na e-mailovou 
adresu atelier@ndm.cz! 

Jednu takovou pohádku si můžete přečíst jako inspiraci i v tomto 
čísle našeho časopisu: 

mailto:kvasnickova@sekaniny.cz
https://www.ndm.cz/cz/clanek/3863-atelier-pri-ndm-vyhlasuje-literarni-soutez-pro-deti-a-mladez.html?mode=test
https://www.ndm.cz/cz/clanek/3863-atelier-pri-ndm-vyhlasuje-literarni-soutez-pro-deti-a-mladez.html?mode=test
https://www.ndm.cz/cz/clanek/3863-atelier-pri-ndm-vyhlasuje-literarni-soutez-pro-deti-a-mladez.html?mode=test
mailto:atelier@ndm.cz


 
 

 

 

         

Když je divadlo zavřené a nikdo už tam 

není, děje se tam opravdu moc věcí. 

Vylézají malí skřítci, kteří bydlí  

pod parketami. Jsou velcí asi jako 

dětský palec. Mají dlouhou čepičku  

s malou bambulkou na konci. Jsou 

oblečeni do starých kostýmů, které jim 

upravila a přešila skřítčice Zdena. Ta 

má už 137 let. Ušila mnoho a mnoho 

oblečků pro skřítky a skřítčice. Takový skřítek se živí 

zbytky jídla, co v divadle po sobě nechali návštěvníci 

(dospělí a děti). Skřítci sní tolik, kolik se jim vejde  

do bříška a ze zbytků dělají zásoby. Z nich pak pořádají 

oslavy, hostiny, bály nebo hrají divadlo. Představte si, že 

zrovna jeden bál se konal včera večer a dnes byl myší 

dostih. V něm první místo vyhrála myš Apolena se 

skřítčicí Monikou, druhé místo myšák Callipo se skřítčicí 

Karoli a třetí místo myšák Renaldo se skřítčicí Martou. 

Zítra večer by se měl hrát fotbal a v pátek se bude konat 

diskotéka. V neděli budou skřítci hrát divadelní 

představení Sen noci svatojánské. Je vidět, že se všichni 

skřítci náramně baví, když nikdo nechodí do divadla. A 

pokud náhodou dojde jídlo, vyšlou speciální oddíl, který 

zajde pro jídlo do popelnice nebo do domů poblíž divadla. 

A to byste se divili, kolik zbytků jídla a jiných zajímavých 

věcí najdou. Přála bych si také být jednou takovou 

skřítčicí a zajít na chvíli do divadla, když tam nikdo není. 

To musí být fakt legrace.   

                                                                   Natálie Holuschová, 5. B     



 
 

 

• A na závěr vám dám úkol a věřím, že ho vyřešíte. Kolik 

zvířátek je na obrázku? Takže se mějte hezky a AHOJ! 

 

 

Isabella Bugday, 5.A. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

           

Mazance jsme napekli 
krásné, voňavé, s mandlemi. 
 
Beránka i zajíčka 
a nabarvili vajíčka.  
 
Voskem, kořením i barvami, 
všechny se nám moc povedly. 
 
Taťka upletl pomlázku velkou, 
utekli jsme na balkon i s mamkou. 
 
Voda byla všude kolem, 
ať jsme zdraví celým rokem. 
 
Kvůli toho viru, 
neviděli jsme ani dědu. 
 
Ani soused, ani strejda, 
za vše může karanténa. 
 
Ale aspoň zbylo více 
z toho velkého čokoládového zajíce. 
 

Zuzana Šostá, 5. C 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Velikonoce 2020 jsem si docela 

užila, i když jsme byli v karanténě. 

Taťka mě hned ráno v posteli, když 

jsem ještě spala, vyšmigrustoval. 

Už z postele jsem cítila dobrou 

snídani. Seběhla jsem ještě rychle 

v pyžamu dolů a uviděla jsem 

mamku dělat vafle. Hned jsem se 

do nich pustila, protože Šimon ještě spal a mohla jsem si vzít, kolik 

chci. Po snídani nám mamka oznámila, že všude po zahradě 

rozmístila sladkosti. První šel Šimon, protože je kluk. O dvě minuty 

později jsem šla já a taky jsem si něco našla. Odpoledne jsme se dívali 

na pohádky a hráli jsme hry. I když je karanténa, tak máme zahradu a 

můžeme si to všechno užít. 

Adéla Reimerová, 5. C 

Letošní velikonoční prázdniny začaly velmi 

zvláštně. V podstatě začaly již 11. 3. 2020. To jsme 

byli naposledy ve škole z důvodu nenadálé 

situace ve světě. Tyto nezvyklé velikonoční 

prázdniny byly také zároveň velice náročné. 

Musela jsem se donutit a naučit učit se doma a 

sama. Většinu prázdnin jsem trávila se svými 

rodiči, jelikož byl omezený kontakt mezi lidmi. 

Občas jsme šli na zahradu, kde jsme postavili 

trampolínu a připravili zahradu po zimním období. Dodržovali jsme 

většinu velikonočních zvyků například: zdobila jsem velikonočního 

beránka, malovala jsem vajíčka a pletla jsem s tátou pomlázku 

z čerstvých vrbových proutků. Touto pomlázkou mě táta taky 

v pondělí vzbudil. Za což dostal odměnu v podobě velikonočních 

vajíček. Jelikož tyto prázdniny (ne)prázdniny byly zvláštní, tak jsem 

se naučila i další věci: dělat čerstvé těstoviny a péct makronky. 

Samozřejmě jsme dodržovali vládní nařízení jako chození s rouškou, 

neshlukovali jsme se, dodržovali jsme hygienu a nechodili jsme  



 
 

na časté procházky. Nejlepší zážitek byl, když jsem dostala nový 

mobil, protože ten starý se přestal nabíjet. Nejhorší bylo naučit se učit 

doma     .                                                                        Nela Martínková, 5. A

 

Naše Velikonoce v karanténě jsme strávili v kruhu rodinném. Byly to 

trošku jiné Velikonoce. S rodinou jsme strávili čas na zahradě, 

grilovali jsme a upekli jsme si něco dobrého. Velikonoční pondělí 

proběhlo bez koledníků. I tak to byl hezky strávený čas. 

Natálie Kovářová, 5. C 

 

 

 

 

 

 

 

  

Letošní Velikonoce byly zvláštní už jenom tím, že jsme museli nosit 

roušky.  Naštěstí jsme jely s babičkou a tetou na chatu. Chatu má 

babička na Ostravici. Když jsme přijely, tak nás přivítal pes  

od sousedů, který se jmenuje Sam. Hned jsme chatu vyvětraly, 

vybalily jsme si věci a šly jsme ven. Bylo super, že jsme mohly být  

na zahradě bez roušek. Já jsem si hrála se Samem a teta se houpala 

na houpačce. Sam je hodný a milý a je to štěně s velkou odvahou. 

Velikonoce mě hodně bavily, protože jsme s tetou barvily vajíčka a 

večer jsme hrály pexeso a Aktivity. S babičkou jsme pekly tyčinky 

z listového těsta. Teta upekla dietní koláč. Koláč nebyl špatný, ale 

tyčinky byly lepší. Během prázdnin jsem si také hodně malovala, 

protože mě to moc baví. V neděli jsme s tetou jely domů.  



 
 

Na Velikonoční pondělí mě vyšlehal jenom taťka a babička nám dala 

Velikonoční dobroty.  Velikonoce byly fajn a moc jsem si je užila.  

                                                                                                     Nina Kováčová, 5. A 

Moje Velikonoce v karanténě byly jiné než každý rok. 
Naše rodina je moc neslavila, protože bylo nařízeno, že 
se nemají lidé moc navštěvovat, a tak jsme to dodrželi. 
Mamka upekla moc dobré velikonoční cupcaky. 

Ráno mě a mamku můj brácha Adam 

s taťkou polili vodou a vyšlehali karabáčem. 

Měly jsme  

pro ně i nějakou výslužku, jako třeba 

čokoládového velikonočního zajíčka a 

čokoládová vajíčka. Na oběd jsme měli 

bramborový salát a řízek. Celý den jsme se 

pak dívali na pohádky v televizi. 

 
                                                                                                    Natálie Plevová, 5. C    

 

 

Na Zelený čtvrtek jsme měli špenát. Po obědě jsme jeli k rozhledně 

jménem Slatina. A potom jsme jeli k vedlejšímu lesu, kde jsme šli  

na procházku. Na Velký pátek jsme byli u Hlučínské štěrkovny. Kde 

jsme odpočívali u vody a poté jsme šli kolem řeky Opavice a potom 

zpátky. Cestou domů jsme si šli ještě zahrát fotbal s rodinou. A 

protože jsme museli mít roušku, šli jsme za chvíli domů. Na Bílou 

sobotu jsme jeli na louku u vesnice Čavisov. Kde jsme hráli fotbal a 

házeli jsme si balónem. A potom jsme šli k rybníku a bažinám za ním 

na řece Polančici. Když jsme šli zpátky k autu, zahlédli jsme jelena. 

Na Boží hod velikonoční jsme byli doma a hráli Scrabble, Monopoly, 

karty a dívali se na televizi. Na Velikonoce jsme si vykoledovali  

od maminky vajíčka a čokoládové zajíčky. Dívali jsme se na pohádky. 

Velikonoční prázdniny jsme si užili. 

                                                                                                       Jakub Salinger, 5. A 

                                                                                                          

 



 
 

Normálně bychom slavili Velikonoce  

na chatě a hledali sladkosti, ale my (já a bratr) 

jsme hledali doma a našli jsme to až večer, 

když jsme stlali postele a našli jsme 18 

čokoládových figurek. Přes den jsem 

samozřejmě dělala plno dalších věcí, ale tak 

nudné Velikonoce jsem nikdy nezažila. 

Nejspíš by mě nikdy nenapadlo to, že řeknu: „Já chci do školy“ nebo 

to, že mě nic nedělání nebude bavit. Prostě tyhle Velikonoce byly asi 

nejhorší. 
      Eliška Vaňkátová, 5. C 

Velikonoční prázdniny jsem trávil společně se svými rodiči a bratrem. 

Na Velký pátek jsem s taťkou po obědě vyrazili na výlet do Brušperku, 

kde má můj strejda dům. Protože bylo pěkné počasí, jeli jsme na kole. 

Cesta byla příjemná, jen večer mě trochu bolel zadek. Za každý sport 

jsem v této době moc vděčný, jelikož všechny mé fotbalové zápasy 

a tréninky jsou bohužel zrušené. V sobotu měla narozeniny moje 

babička, proto nás pozvala na oběd a připravila nám malé pohoštění, 

ale ani v tento den jsem nezahálel a po malém odpočinku jsme opět 

vyrazili na kolo, tentokrát i s bráchou. Cíl byl fotbalové hřiště  

ve Vřesině, kde jsme si trochu zakopali. Na nedělní den si pro nás 

taťka s mamkou naplánovali procházku. Došli jsem až na Skalku, 

celkem to bylo asi 10 km. Na Skalce jsme si prohlédli zvířátka, která 

zde chovají, nejvíce nás zaujala prasátka. Na Velikonoční pondělí 

jsme se sešli v Brušperku u mého strýce s nejbližší rodinou. Babičku, 

tetu a sestřenice jsem pořádně vyšlehal a odměna mě neminula. Co 

mě o prázdninách trochu štvalo? Že nemohu být s kamarády a taky 

trochu ta rouška… 

                                                                                           Jakub Knap, 5. A 

 

 

 

 

 



 
 

 

Velikonoční pondělí jsme strávili tak, že nás ráno 

pozvala babička na šmigrust, pak jsme jeli za tetou, ta 

se ale bála jít ven nebo mezi lidi, tak jsme šli pod okno 

a sladkosti nám poslala z okna na provazu. Takže 

Velikonoce byly jiné než minulé roky, protože jsme 

dostali méně sladkostí. 

                 Michal Hebelka, 5. C 

Velikonoce byly dobré, 

protože jsem neměl 

hodně sladkostí, takže 

nepřiberu. Byli jsme  

u babičky a tety, ale teta 

se bojí vycházet z domu, 

protože je už starší. 

Takže nám pomlázku 

spouštěla provazem. A 

za chvíli tam přijel bratranec, tak jsme si 

povídali a dostali sladkosti od tety. A 

nakonec jsme jeli k babičce. Velikonoce 

se mi líbily.       

                                                                                                   Adam Hebelka, 5. C                                        

Tyto Velikonoce byly jiné, ale zajímavé. Protože, jsme se 

s kamarádkami nemohly vidět, volaly jsme si online. Viděla jsem 

spoustu pohádek třeba: Čertoviny, Šípkovou Růženku, Peklo 

s princeznou a mnoho dalších. Nejvíc mě ale zaujal přímý přenos 

Baletu Gala národního divadla. Líbilo se mi mnoho úryvků, co tam 

bylo, ale nejvíc Balet 101. Potom se mi moc líbilo, jaké bylo počasí. 

Dokonce jsem jeden den nosila i kraťasy. Tento rok jsme udělaly 

jenom 5 vajíček. S mamkou jsme se navzájem vyšmigrustovaly. 

Zrovna na minulý víkend jsem měla svátek (11. dubna).  

Před Velikonočním pondělím jsme se byly podívat i na naší chatce. 

Vše tam krásně kvete a už jsme zasadily i bylinky. Těším se už  

na příští Velikonoce, které budou doufám veselejší.  

                                                                                                   Isabella Bugday, 5.A 



 
 

 

Letošní velikonoční prázdniny byly jiné než obvykle, ale přesto jsme 

si doma udělali velikonoční výzdobu. Do vázičky jsme dali větvičky 

zlatého deště a kočiček a nazdobili je vajíčky. Zasadili jsme si také 

osení a pekli velikonoční perníčky a beránka. Na Zelený čtvrtek jsme 

měli netradiční večeři, které se říká „poslední večeře“, podle poslední 

večeře Ježíše Krista. Nemohli jsme jít na mši do kostela, tak jsme se 

dívali každý den na mši v televizi. Doma jsem si hrála se sourozenci 

a králíčkem Lakinkou a taky jsem chodila ven bruslit na kolečkových 

bruslích nebo jsem jezdila na kole. Na Velikonoční pondělí nás taťka 

s bratrem vyšlehali a polili a my jsme jim dali vajíčka.  Maminka nám 

schovala v pokoji čokoládová vajíčka a my jsme je museli najít. 

Docela jsem si odpočinula, i když prázdniny utekly rychle. 

                                                                                                     Sofie Stolářová, 5. A 

 

Letošní Velikonoce byly úplně odlišné. Normálně trávíme Velikonoce 

v lese na chatě pod Kunětickou horou. S dědou vyrážíme k Labi  

na proutky. Potom z nich s tátou pleteme pomlázky. Maminka 

s babičkou a bráškou malují vajíčka. Tyto Velikonoce jsme bohužel 

museli strávit doma. Ale i tak jsme si je užili. Byli jsme na výletě v lese, 

kde jsme s bráchou stavěli hráz. Také jsme konečně vyzkoušeli 

tátovu novou vzduchovku. Střílí se z ní parádně. Pár dní  

před prázdninami jsem měl narozeniny. Dostal jsem nový mobil, který 

jsem si přes prázdniny užil. Nemusel jsem se učit, takže jsem měl  

na to dost času. Také jsem pomohl mamince udělat velikonoční 

výzdobu. Za velký úspěch považuji, že se mi podařilo dočíst knížku a 

udělat z ní zápis do čtenářského 

deníku. Letošní Velikonoce 

jsem si sice užil, ale doufám, že 

ty příští už budou tradičně  

na chatě. 

                                                                                                       

Vilém Vymazal, 5. A 

 



 
 

 

Tyhle velikonoční prázdniny byly moje 1. v nouzovém stavu 

republiky. S rodiči jsem chodil na procházky. Snažili jsme se být co 

nejvíce v přírodě.  S mamkou jsme pekli perníčky, které jsme pak 

zdobili. Udělali jsme si velikonoční výzdobu v bytě. Byli jsme i u tety 

na zahradě, kde jsme postavili trampolínu a pak grilovali. Bylo krásné 

letní počasí. V neděli jsme hráli fotbal a obědvali venku. Opět jsme 

byli na procházce na přehradě lesem. Potkali jsme málo lidí.  

Na Velikonoční pondělí jsem byl doma. Nikam jsme nemohli  

na pomlázku, a tak jsem polil a vyšibal mamku se sestrou. Zavolal 

jsem oběma babičkám a popřál hezké Velikonoce. Venku bylo typické 

aprílové počasí. Chvíli sluníčko, chvíli déšť a mraky. Odpoledne jsme 

s mamkou pekli chleba. Všem moc chutnal. Pak jsme koukali  

na pohádky v televizi. 

                                                                                                        Jakub Čajčík, 5. A 

 

Ráno, když jsem se probudil, začali jsme zdobit byt ozdobami. 

Mezitím maminka pekla beránka. Když byl beránek hotový, zkusili 

jsme ho a byl výborný. Potom jsme šli maminku vyšlehat a dostali 

jsme velký balík vajíček a sladkosti. Pár sladkostí jsme snědli a  

do oběda jsme se dívali na pohádky. Na oběd jsme si dali řízky.  

Po obědě jsme šli na kolo ven, abychom jsme si trochu zasportovali. 

Jezdili jsme blízko domu, protože mělo pršet.  Při prvních kapkách, 

jsme jeli domů. Doma jsem si procvičoval matematiku a český jazyk. 

Až přestalo pršet, šel jsem s bratrem na balkon a foukali jsme tam 

mýdlové bublinky. Když se ochladilo, šli jsme domů koukat se  

na pohádky, potom jsme se navečeřeli a šli jsme spát. 

                                                                                                         Lukáš Dušek, 5. A 

 

 

 

 

                Foto Jakub Židek, 5. C 



 
 

 

 

                                                                                       Patrik Waisr, 5. C 



 
 

Můj pejsek je ještě štěně, má dva měsíce. 

Narodil se 25. 1. 2020 jmenuje se Shalden 

(šeldn), ale říkáme mu 

Shelly (šely). Má 

podobný název rasy 

jako jméno, je totiž rasy 

sheltie (šeltie). Můžu 

říct, že tak chytrého 

psa jsem ještě neviděla. Je pravda, že je 

podobný kolii, které jsou také velmi 

inteligentní, chytré a bystré. Náš malý Shally pochází  

ze shetlandských ostrovů, které vidíte na obrázku.  

Naše štěně máme doma 14 dní, ale mám s ním skvělé zážitky např. 

hned den, co jsme si pro něho jeli, tak jsme zapadli, také jsme zjistili, 

že je to hrozný trhač a má rád boty, ponožky a tkaničky a taky je velmi 

rád venku.  Tihle psi jsou nejlepší na agility. 

Na našem štěněti to jde obzvlášť vidět. Je 

tak rychlý, že mě 

dohoní, i když 

běhám nejrychleji, 

co můžu. 

 

 

 

                                                   Lucie Koběrská, 5. A  

Úkol pro vás: napiš příběh se svým domácím 

mazlíčkem, doplň obrázkem nebo fotografií a 

pošli na email kvasnickova@sekaniny.cz. Nejzdařilejší příspěvky 

otiskneme v příštím čísle našeho časopisu. 

mailto:kvasnickova@sekaniny.cz


 
 

 

Blíží se druhá květnová neděle a s ní 

oblíbený svátek matek. A protože nejsme  

ve škole a nemůžeme dárek pro maminky 

společně vytvořit, nechte se inspirovat a 

vytvořte malé překvapení pro své maminky 

sami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Úkol pro vás: než popřejete mamince, vyfoťte si svůj dárek a pošlete 

obrázek na adresu kvasnickova@sekaniny.cz . Vaši práci vám rádi 

otiskneme v dalším čísle našeho časopisu.  

 

mailto:kvasnickova@sekaniny.cz


 
 

„Jean, co mi to lupe v botách?" 

„Ovesná kaše, sire." 

„A co tam dělá?" 

„Lupe, sire." 

 

„Jean, poslední dobou se mi nějak nelíbíte," znepokojeně prohlásil 

lord. „Nejste přetažený? Dám vám na několik dní volno." 

„Děkuji, sire, jste laskav, ale Vaši nabídku nepřijmu." 

„Proč, Jean?" 

„Protože kdybych měl já dávat volno vám podle toho, jak se mi 

nelíbíte, tak jsem vás musel z tohoto domu vyrazit hned první den, 

co jsem k vám nastoupil!"

 

„Pepíčku, učil ses vůbec?“ 

„Ano.“ 

„A proč máš v domácím úkolu tolik chyb?“ 

„Protože chybami se člověk učí.“ 

 

Víte, jak donutit děti, aby nosily roušky? „Koronavirus vás sice 

nezabije, ale uvědomte si, že v nemocnici není wifi připojení." 

 

 

 

 

 


