
 



 

Podle kalendáře by měla být zima 

v plném proudu, ale venku není  

po sněhu ani památky.      Alespoň, že 

na horách se o sněhovou nadílku 

postarají sněhová děla, takže milovníci 

lyží a snowboardů nepřijdou zkrátka. 

Na dětské sněhové radovánky 

zavzpomínali i žáci z 5.C, kteří se 

pokusili o reprodukci obrázků Josefa 

Lady. A jestli se jim to povedlo, posuďte 

sami.       



  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

                                  

                        Nakreslily děti z 2. C 



 

Chtěla bych vás 

pozvat do Ski areálu 

Ramzová. Pozvání platí 

hlavně pro ty, co rádi 

lyžují. V Ramzové 

funguje mnoho lanovek 

a vleků. Sjezdovky jsou 

jak pro ty, co začínají, tak pro ty, co lyžovat už umí. Na první úsek pro 

pokročilé „Ramzová-Čerňava" jede čtyřmístná lanovka. Tento úsek 

není moc prudký, ale zato je dlouhý. Další úsek „Čerňava-Mračna“,  

na který vede dvoumístná lanovka a kotva, je taky dlouhý, ale  

na rozdíl od prvního úseku, je prudký. Jedna dvoumístná lanovka 

vede až na Šerák, ta není pro lyžaře, ale pro turisty a běžkaře, kteří  

po stezce sejdou (sjedou) dolů. Nechybí ani bohaté občerstvení, je 

zde několik restaurací, a dokonce i kavárna. Pokud do Ramzové 

vyrazíte, přeji vám hodně štěstí, a ať se vám výlet vydaří!  

                                                                                               Marie Škrabánková, 5. A 



 

Žáci 4. C měli napsat příběh, který musel obsahovat tato daná slova: 

policejní, kůň, pes, tatínek, ukradl, kaktus, škola: 

 

Policejní příběh 

Kdysi dávno byl jeden tatínek, který pracoval u policie. Místo auta měl 

koně. Ten kůň byl policejní, takže stručně řečeno policejní kůň. A 

jednou si kůň zlomil nohu a tatínek měl místo koně psa. Tatínek šel 

se psem kolem obchodu a byl tam zloděj, který ukradl kaktus a utekl 

s ním do školy. A ve škole ho chytil pes a zloděj šel k soudu. Nakonec 

se zjistilo, že kaktus byl vzácný, tak šel zloděj do vězení.  

                                                                                                             Tomáš O., 4. B 

 

Tatínek a kaktus 

Tatínek má policejního psa Rexe. Jednou šel tatínek s Rexem  

na procházku kolem školy. Když tu uslyšeli křik: 

„Áááááááááá!“ To křičela paní Nováková, protože ji 

někdo ukradl vzácný kaktus Anebleda Redexse. 

Tatínek se dal s Rexem do vyšetřování. Když tu Rex 

zaštěkal na dva zlosyny, kteří měli kaktus 

Anebleda…. no, však vy víte co. Tatínek jim dal 

pouta a společně s Rexem vrátili paní Novákové 

kaktus. Paní Nováková byla ráda, a tak každému dala 

figurku koně.  

  Adéla S., 4. B 

 



 

Případ ukradeného koně 

Po škole jsem jel s tatínkem na farmu za babičkou a dědou. Když jsme 

přijeli, přivítal mě pes Rex. Babička přišla na to, že jim někdo ukradl 

koně. Tatínek hned zavolal policii, policista se lekl, vyskočil hrůzou a 

spadl na kaktus. A hned vyslal policejní auta. Policisté případ vyřešili. 

Potom jsem se rozloučil se všemi i s Rexem a koněm. Pak jsem 

všechno doma vyprávěl mamince. Nakonec všechno dobře dopadlo.  

        Silvie, 4. B 

 

Policejní tatínek  

Ahoj, jmenuji se Natka a mám tatínka policistu. Pracuje spíše 

s policejními zvířaty, například s koňmi a psi. Jednou jsem šla  

ze školy a jeden pán v převleku kaktusu ukradl hodně drahé šperky. 

Zavolala jsem taťkovi a on jel za zlodějem na koni a vzal s sebou ještě 

psa. Zloděje chytil, odvedl ho na policejní stanici a zavřeli ho. Je fajn 

mít policejního tatínka.  

                                                                                                                   Natálie, 4. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Policejní království  

Bylo, nebylo jedno policejní království, a v tom království žila 

princezna Gerbera 158 se svým tatínkem. To království se tvarem 

podobalo kaktusu. Jednoho dne se princezna Gerbera 158 rozhodla, 

že se vydá cestou zločinu. První den svého zločineckého života 

ukradla svému tatínkovi posvátný kaktus. Druhý den psa a třetí den 

koně. Čtvrtého dne ji to přestalo bavit a utekla. Chtěla dělat velké 

loupeže, a proto se přejmenovala na D.V.H.L.K.V.V. – to znamená 

Drsná velice hustá loupežnice, která vše vykrade. Zatímco ona 

vykrádala banky, v policejním království byl zahájen hon  

na princeznu. Všichni policisté hledali, dokonce i obyčejní lidé 

hledali, ale princeznu ne a ne najít. Princeznin tatínek se dozvěděl, že 

princezna Gerbera 158 chce vykrást školu. Král řekl: „To nesmím 

dovolit!“ A tak nechal vyhlásit, že ten, kdo princezně zabrání vykrást 

školu, dostane 1 000 000 korun policejních, což znamená asi 

999 999 999 korun českých. Princezna se chystala vykrást školu, ale 

potkala policejního prince, do kterého se zamilovala. Princ jí řekl: 

„Princezno, nevykrádejte školu, ale pojďte se mnou za vaším 

tatínkem“. Princezna ještě ohromená jeho krásou řekla ano. Šli den, 

šli dva. Třetího dne došli do království. Princ dostal 1 000 000 korun 

policejních a princezna pětadvacet na holou. A z toho plyne 

ponaučení: nekraďte, neutíkejte z domovů, protože za to dostanete 

trest. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.  

                                                                                                                   

Ema, 4. B 

 

 

 



1. Máme tři různé sklenice a dva stejné bonbony. Umíte dát 

bonbony do sklenic tak, aby uvnitř každé sklenice byl různý 

počet bonbonů? 

 

 

 

 

 

2. Sestavte pět trojúhelníků z následujících devíti sirek: 

 

 

 

 

 

 

3. Přesunutím dvou sirek donuťte krávu, aby se dívala doprava 

místo doleva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Malé zákusky stojí 8 a 5 korun. Máte před sebou účtenky na 13, 

21, 23, 27, 29, 38 a 59 korun. Která z nich nemůže být z této 

cukrárny?  



Malý svět techniky U6 opět ožívá! Tradiční lednový servis všech 

exponátů je hotov a organizátoři nabízejí i v roce 2020 chytrou zábavu 

pro celou rodinu! Už v sobotu 8. února se otevírá ve stylu Hvězdných 

válek. Čeká na vás nezapomenutelné setkání s oblíbenými filmovými 

postavami - mistr Yoda, Luke Skywalker nebo temným Darth Vader. 

Jakmile v sobě objevíte mystickou Sílu, můžete absolvovat výcvik 

řádu rytířů Jedi. Pokud výcvikem úspěšně projdete, budete bohatě 

odměněni! 

 

Úkol pro vás: víš, kdo to je George Lucas?  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/George_Lucas


Masopust na Slezskoostravském hradě 2020 

Masopustní veselí ovládne v sobotu 29. února od 10:00 do 18:00 

hodin Slezskoostravský hrad. Čekat vás budou ukázky lidových 

zvyků, rej masopustních masek, lidové písničky a spousta dobrého 

jídla. 

Masopustní období bylo v minulosti svátkem hodování, konaly se 

zabijačky, hostiny a tancovačky. A proto i tady vám masopustní 

slavnosti nabídnou řadu dobrot k ochutnání. V jarmarečných stáncích 

si budete moci dát pivo, medovinu, bramboráky, koláče, sladké i 

masové dobroty. Můžete zhlédnout bohatý doprovodný program, 

který poběží na podiu a určitě potěší a pobaví nejen děti, ale i dospělé. 

Masopustní sobota na Slezskoostravském hradě bude zkrátka vonět 

spoustou dobrého jídla a příjemným zážitkem. Tak neváhejte dorazit! 

 

 

Úkol pro vás: napiš alespoň dva další názvy pro masopust 
                                                                                                

                                                                                    

                                                                                                    Isabella Bugday, 5. A 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/slezskoostravsky-hrad.aspx


 

 

Povídá takhle kočka praseti: „Já 
vím, co z tebe bude, až vyrosteš!" „Jo? Ty jsi četla můj horoskop?" 

„Ne, kuchařku!" 
 
 

Medvěd má vypracovaný seznam zvířátek, 
která sežere. Přijde liška: „Medvěde, máš 

mě na seznamu?" „Mám." „A sežereš mě?" 
„Sežeru." „Můžu se jít rozloučit s rodinou?" 
„Můžeš." Medvěd sežral lišku a přijde vlk: 
„Medvěde, máš mě na seznamu?" „Mám." 

„A sežereš mě?" „Sežeru." „Můžu se jít 
rozloučit s rodinou?" „Můžeš." Medvěd 

sežral vlka a přijde zajíc: „Medvěde, máš mě 
na seznamu?" „Mám." „A nemohl bys mě 

vyškrtnout?" „Mohl." 
 

 
 
Jde blázen po ulici a táhne za sebou na vodítku cihlu. Vidí ho polda 
a říká si: „Udělám si z něj legraci." Přijde k němu a povídá: „Jé, vy 

máte ale hezkého psa."  Blázen mu odpoví: „Jste normální, vždyť je 
to cihla!" Naštvaný polda odchází. Blázen se otočí na cihlu a říká: 

„To jsme ho ale vypekli, viď, Alíku?" 
 

 
„Hoši, nemůžete do toho granátu řezat. Vždyť vám vybouchne!" 

„Nevadí, pane poručíku. My máme ještě jeden." 
 

„Když to přepůlíš kuchyňským nožem, vyhrknou ti slzy. Co je to, 

když ti řeknu, že to není cibule? No přece tvůj prst!“ 

                                      

                                                                                Připravil Nicolas Hurník, 5. C 



19.01.2020 - 24.01.2020 se v Karlovarském kraji konal již 9. ročník  
Olympiády dětí a mládeže. Vedle tradičních zimních sportů, jako je 
lední hokej, alpské lyžování či biatlon, se kraje utkaly také v karate, 
šachu nebo umělecké soutěži v hraní na klávesové nástroje.  
 
Krásný příběh napsal na karlovarské ODM výběr hokejistů ze severu 
Moravy a Slezska. Jedním z těchto hokejistů byl také žák naší školy 
Michal Pospíšil z 9. A. Jeho tým v turnaji ani jednou neprohrál a získal 
tak nejvyšší příčku. Poslední den Olympiády dětí a mládeže patřil 
mimo jiné hokejovému semifinále a finále. V souboji o první místo se 
utkaly výběry Moravskoslezského a Královéhradeckého kraje. 
Čekala se vyrovnaná bitva, ale místo toho se moravskoslezští ujali 
vedení 4:0 už po konci druhé třetiny. V posledním dějství ale za otěže 
vzal soupeř a vstřelil dva góly. Brankář Dybal se hodně zapotil, ale 
nakonec už za záda další puk nepustil. 
Už po prvních dvou zápasech bylo vidět, že Moravskoslezský tým míří 
vysoko. Skóre 9:1 a dvě výhry. Před začátkem hokejového turnaje se 
situace pro tuto partu nevyvíjela dobře. Několik hráčů nebylo 
schopných hrát z důvodu zranění nebo nemoci. Trenéři tým sestavili 
z několika klubů, zapojeni byli hráči Vítkovic, Havířova, Frýdku-Místku 
a dalších klubů. Nakonec se ale přes skupinu dostali hladce, když ji 
ovládli s deseti body. 
„My jsme věděli, že ta naše skupina je prostě velmi těžká. Ústecký 
kraj měl na to vyhrát tuto olympiádu. Praha je taky dost dobrá. 
Nakonec se nám podařilo postoupit a jsme za to strašně rádi,“ řekl 
trenér Karol Kafka. 
V semifinále narazili na těžkého soupeře. Vysočina má skvělé 
hokejisty, kteří šli v zápase dvakrát do vedení. Jenže doplatili  
na chyby. Moravskoslezský srovnal ve vlastním oslabení a přes 
prodloužení zápas došel až do nájezdů. 
V nich se ani jeden z hráčů Moravy nemýlil. Naopak z Vysočiny 
proměnil jen jeden hráč. „Ptal jsem se před nájezdy kluků, kdo si na 
ten nájezd věří, a přihlásili se skoro všichni,“ komentoval pohled na 
dramatickou situaci trenér Karol Kafk. 



 

 

Moravskoslezská 

výprava letos dosáhla 

parádního úspěchu 

také ve snowboardové 

disciplíně. Z osmi 

sportovců, po dvou  

v každé kategorii, se 

na stupních vítězů 

objevilo pět. Mezi 

nimi   byla také  Adéla 

Keclíková, která získala 

zlato v paralelním obřím 

slalomu. Adélka je sestrou Báry Keclíkové, která je žákyní naší školy, 

a která se letošní olympiády ze zdravotních důvodů bohužel nemohla 

zúčastnit. 

                                                                                                     Nicolas Hurník, 5. C 








