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toto je druhý díl Upsíka, a je už 

listopadový! Začal podzim a je čas na 

pouštění draků. Pro malé přírodovědce 

tu máme něco o houbách. V tomto díle 

nebudou chybět ani vtípky, které 

určitě každého pobaví, a nesmí 

samozřejmě chybět ani úkoly, jak pro 

prvňáčky, tak pro větší děti. 

Připravila Adéla Fikáčková, 5. A 

 

 



 

 

 

 

Sedí dvě sovy na větvi a jedna zahouká: „HÚÚÚ“. A druhá řekne: 

„Co mě strašíš?!“ 

 

Za dva dny jsou Vánoce a dvě blondýny hledají v lese vánoční 

stromeček. Po dvou hodinách se sejdou a řeknou si: „Co 

kdybychom začali hledat nenazdobený?“ 

 

Rolníci jsou učitelé, kteří vzdělávají půdu. 

 

Chuck Norris sestřelil BOING 747, ve výšce 12 000 m , vzduchovkou, 

bez diabolek, z podzemní garáže! 

 

Policista se u nehody ptá kolegy: „Jak daleko byla od sebe auta 

v okamžiku srážky?“  

 

Pepíček se ptá maminky: 

„Maminko, dáš mi tři kačky na lízátko?" 

„Pepo, no tak, vždyť už jsi velký synek.“ 

„No tak mi dej dvacku na pivo." 

 

Chuck Norris dokáže vypít vodu z kohoutku na ex! 

Chuck Norris dokáže zabouchnout otáčivé dveře 

Připravil Petr Talla, 5. C 



 

 

1. ZÁMEK BRUNTÁL-Dotkni se 

přírody-včely 

 

 

 

 

 

 

2. AQUAPARK WISLA-350Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.                      Do 25.11.:  

Vzdělání pro všechny.  

Odkaz J. A. Komenského.  

Stálá expozice z dějin 

kapucínského kláštera ve 

Fulneku. OTEVŘENO:  

Út-Pá, Ne 9:00-17:00. 

 

 

Připravila Karolína Geroltová, 5. C 



 

              Člověk, který vzdělává děti 

           Támhle 

               Město, ve kterém chodíte do školy 

           Černý pták se žlutým zobákem 

             Lidoop 

             Zápalka 

            Zvíře, které dělá "ÍÁ" 

          

            Ústa 

            Opak být vzhůru 

            Sepisovat 

             Opak výstup 
 

 

 

KAKLON       CHABLE 

NAKANADO      VLE 

ŠTĚRKEJA      KORKOLÝD 

 

Připravil Petr Talla, 5. C 



Většina z nás na podzim moc ráda sbírá dary lesa – houby. 

Mnohé rodiny si houbaření oblíbily natolik, že se to stalo tradicí. Češi 

patří mezi nejvášnivější houbaře na světě. Během roku navštíví les za 

účelem nasbírat si hříbky až 70% obyvatel. 

ROZDĚLENÍ HUB 

Houby můžeme rozdělit na jedlé, nejedlé, jedovaté a smrtelně 

jedovaté. Mezi nejznámější patří: hřib smrkový, bedla jedlá, 

muchomůrka červená, hřib satan nebo hlíva ústřičná. 

 Musíme si však dát veliký pozor, jaké houby sbíráme. Jedlý hřib 

od nejedlého poznáme, když ho otočíme, abychom se podívali pod 

jeho klobouček. Jedlý nám bude připomínat třeba houbičku na 

nádobí, za to nejedlý má pod kloboučkem proužky. 

ZAJÍMAVOSTI O HOUBÁCH 

Kromě vyjmenovaných skupin je tu ještě jedna skupina – 

PSYCHOTROPNÍ. Popíšu vám to trochu podrobněji. Mezi 

psychotropní houby patří například muchomůrka červená a 

lysohlávka česká. Když omylem nějakou psychotropní houbu sníte, 

začnete mít halucinace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÚKOL PRO VÁS: 

Zmíněné houby v článku nyní přiřaď k obrázkům. 

 

1.                                  2.           3.                                                                       

 

           4.                                   5.                                       6.                                                              

 

 

 

 

 

Připravila Tamara Adamová, 5. C 



 

Populární zpěvačka, textařka, herečka i moderátorka   Hana Zagorová 

se narodila 6. září 1946 v harmonické rodině na Ostravsku.  

Následně vystudovala herectví na JAMU v Brně. 

V roce 1963 uspěla v pěvecké soutěži HLEDÁME NOVÉ TALENTY a 

začala točit pro rozhlas. V té době začala mít vážné zdravotní 

problémy, které zvládala s obdivuhodným nadhledem. 

Vzestup k popularitě nastal s příchodem do Prahy v roce 1969, kde se 

objevila i v mnohých pořadech v televizi a v zábavných pořadech. 

Začali o ni projevovat zájem známí skladatelé (např. Karel Svoboda 

pro ni napsal písně jako Gvendolína nebo Studánko stříbrná).  

70. a 80. léta značně kolísavou kvalitu-od skutečně kvalitních 

šansonů s kvalitními texty a slovy (z nichž mnohé si napsala sama) 

ke kolovrátkovému popu. Počátkem 70. let byla pozvána do Semaforu 

(Kytice), poté se téměř výhradně soustředila na zpěv.  

Od roku 1973 spolupracuje s kapelníkem a skladatelem Karlem 

Vágnerem.  

Zpívala s Petrem Rezkem (hity Asi, asi, Duhová víla) a počátkem  

80. let ji začali doprovázet mladí zpěváci Petr Kotvald a Stanislav 

Hložek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Úkol pro vás: vylušti tajenku 

Hana Zagorová je zpěvačkou, textařkou, moderátorkou i herečkou a 

má ……. (výsledek tajenky) 

 

1. 

2. 

3. 

4.  (Kytice) 

5. 

6.  (Hložek) 

 

Otázky:  

1. Kde se narodila Hana 

Zagorová? 

2. Kam odjela v roce 1969? 

3. Kde ji můžeme vidět? 

4. V 70 letech začala zpívat … 

5. Karel Svoboda pro ni napsal 

píseň…. 

6. Napiš jméno zpěváka, který ji 

doprovázel. 

 

                                                         Připravila Eva Filipcová, 5. A 

 

 

 

           

       

         

         

          

         



Ve čtvrtek proběhl na našem 1. stupni dlouho očekávaný 

projektový den: „Cesta dětí do 20. století“, kdy se naše třídy 

proměnily ve výstavní místnosti zaměřené na různá témata. Postupně 

jsme se mohli seznámit s informacemi, které se týkaly období První 

republiky. Poznávali jsme, jak v té době lidé bydleli, jak se oblékali, 

jak podnikali, jak trávili volný čas v Sokole, Junáku či ve Skautu. 

Připomněli jsme si známé spisovatele a ilustrátory této doby. V každé 

třídě byla různá stanoviště s úkoly, byly tam obrázky, informace a 

přehlídka dobových předmětů.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mark: bylo to nejlepší. Líbili se 

prezidenti, protože jsem nevěděl,  

že jich máme tolik. A dověděl jsem 

se o psovi jménem Bublina. 

Adéla: líbil se mi, protože jsme se 

dověděli něco nového, ale nejvíce 

se mi líbila třída s oblečením. A 

taky jsem se dověděla, že Rychlé 

šípy napsal Jaroslav Foglar. 

Elen: líbilo se mi, že jsme plnili různé úkoly a kreslení státních 

znaků. A dověděla jsem se, Tomáš Garigue Masaryk byl obyčejný 

člověk. 

Leonka: bylo to super, nejvíce se mi líbilo vystavené oblečení a 

peníze a staré věci. Zapamatovala jsem si, že Tomáš Baťa vyráběl 

boty značky Baťa. 

Viky: bylo to zajímavé, protože to se jen tak nevidí. Líbilo se mi 

oblečení a dověděla jsem se, že Tomáš Baťa vyráběl boty a Emil 

Kolben dělal lokomotivy. 

Dominik: moc se mi líbila každá třída, ale nejvíc mě zaujala 4. B. 

Dověděl jsem se, že Tomáš Baťa 

prodával bota za 99 korun a 

ostatní za 100, a proto 

nakupovali u něj. 

Tamara: nejvíc se mi líbilo, jak 

jsme chodili na různá stanoviště. 

Zapamatovala jsem si, že  

za 1. republiky byl také velký 

úpadek prací a zaměstnání. 



 

               ? 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


