
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tak toto je poslední díl Upsíka 

v tomto roce! Ale nad tím asi teď 

moc nepřemýšlíte, protože červen 

je poslední měsíc ve školním roce 

a po něm jsou……………….. 

prázdniny!!!!! Někteří z vás se 

určitě těší na zážitky z moře, 

někteří na zážitky z tábora.  

A někteří na to nádherné horko. To 

všechno nám letní prázdniny dovolují. Ale teď zpátky ke škole.  

  Tento měsíc dostanete 

vysvědčení. Někteří mají čisté 

svědomí a vědí, že budou mít 

vysvědčení se samými 

jedničkami, ale u některých už to 

tak dobré nebude… Ale nic není 

ztraceno! Příště to může být 

určitě  lepší!       

           Hodně úspěchů vám přeje 

Upsík   

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                          Připravila Adéla Fikáčková, 5.C 



 

15. května proběhl v hale naší školy dlouho očekávaný jarmark 

zvaný „Jarní za HRÁTKY“. Už od první minuty po zahájení jarmarku 

se hala průběžně zaplňovala zájemci o jarní zahradnické produkty. 

Počáteční nervozitu dětí brzy vystřídalo nadšení z prodeje. Chvíli 

před ukončením jarmarku už skoro nebylo co prodávat, což žáci 

vynahradili příchozím slevou na svých výrobcích.  

Při dalším společném setkání našich malých podnikatelů je čeká 

spočítání tržby, vyhodnocení svého snažení a vytvoření závěrů, které 

by měli využít při další akci, konané tentokrát na v říjnu a zaměřené 

na produkty, které nabízí podzimní období. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moje babička je docela aktivní. 

Každý den uklízí a vaří. Její jídlo je tak 

dobré, že když něco nemám rád, tak to 

uvaří tak, že mi to chutná. Každý den 

chodí ven, zalívá kytky a pěstuje rajčata, 

okurky, pórek, petržel a brambory a stará 

se o psa, krmí ho a venčí ho. Někdy vaří 

děda, ale to mi chutná jenom, když vaří 

smaženici s hřiby. To miluju! A někdy 

koupí paříž a kaiserky a to taky miluju. 

Mňam!           Patrik Waisr, 4. C 

Moje babička je hodná, bere mě často  

na výlet a dokonce daleko, například do Plzně 

kvůli cirkusu. Jezdíme často na bazén nebo  

nás bere k sobě domů, kde je to super. Když 

je škaredě, hrajeme na babu a na schovku.  A 

když je hezky, jsme venku na hřišti. Často s ní 

chodíme do kina nebo do hvězdárny. Nejlepší 

jídlo je vývar a řízky. A když máme s bráchou 

chuť na KFC, tak to objedná. Prostě  

je moc a moc hodná a bydlí od nás kousek.  
                                                                                                           Jakub Židek, 4. C 

         Moje babička bydlí hned vedle školy, takže 

skoro každý den k ní chodím. Jednou, jak jsem 

byla ještě malá, ta s námi byla v Řecku, ale teď 

už k moři moc nechce. Někdy jezdí do lázní. 

Vždycky, když k ní přijdu, tak mi uvaří něco 

dobrého. Je s ní sranda, říká mi vtipy a pokaždé 

se zasměju. Když u ní spím, vypráví mi různé 

příběhy o tom, jak byla malá.  Má  

moc ráda květiny. Jako moje maminka. 

 
                                                      Adélka Reimerová, 4. C            

                                                                                                   

 



 

Moje babička je hodná a milá a 

vždycky, když k ní přijedeme, nám dá 

zmrzlinu. Babička bydlí v chatě, ale 

v zimě bydlí v bytě. Na Vánoce nám 

vždycky dá dárky, ale já nic nechci, 

protože jsem hlavně ráda, že jsem 

s babičkou. Když byla babička mladá,  

tak pracovala jako kuchařka ve škole a 

teď už je babička v důchodu. Babička 

s dědou mě a sestru bere na různé výlety. 

 Ale jezdí s námi jen někdy, protože bydlí 

v Litomyšli.         Nina Hudečková, 4. C 
                                                                                                 

Má babička je občas akční, srandovní i 

zajímavá. Je moc hodná. Chodí se mnou a s mojí sestřenicí  

na zmrzlinu, na hřiště, na kolotoče a k rybníku, házet  

do potoku šišky. Nebo jsme si vyrobili loďky a pouštěli  

jsme loďky. Moje babička je prostě skvělá! 
                                                                                                          Zuzka Šostá, 4. C 

Moje babička je super. Snaží se mi co nejvíc vyhovět.  

Chodíme do aquaparků. Vzpomínám si, jak jsme byli  

v jednom aquaparkua  babička jela na tobogánu!  

A málem jsem ji přemluvil, ať jde na divokou řeku. 
                                                                                                             Petr Hrbáč, 4. C  

Babička je hodná, spolehlivá, dá se jí věřit a je milá. Ráda čte a 

poslouchá staré písnička. S babičkou a dědou jezdíme každý rok  

na dovolenou do Bulharska. Je to tam skvělé. A když mám narozeniny 

nebo svátek anebo naopak třeba babička, tak k nim jezdíme. 
                                                                                              Markéta Poštulková, 4. C 

Moje babička se jmenuje Radomila a je s ní velká zábava. Bereme 

babičku na chatu, tam třeba opékáme párky a hrajeme karty. Chodíme  

do Dinoparku a na různé procházky, hrajeme s ní hry. Bydlí  

kousek od nás a moc hodná. Je to nejlepší babička.  
                                                                                               Anabel Hubáčková, 4. C 

 

  



 

 
Co dělá sedmnáct blondýnek  

před kinem? Čekají, až přijde ještě jedna, protože film je přístupný 

až od osmnácti. 

 

 Proč blondýnka vyhazuje hodinky do vzduchu? 

Aby viděla, jak ten čas letí. 

 

Přijde Pepíček domů a ukazuje tatínkovi 

vysvědčení. Tatínek povídá: „Tak hrozné 

vysvědčení jsem ještě neviděl!" A Pepíček povídá: 

„Já také ne, ale včera jsem to našel ve tvých věcech..." 

 

Chuck Norris doma neuklízí. Špína se bojí překročit práh jeho 

domu. 

 

Když jde Bubák spát, každý večer se podívá pod postel, jestli tam 

není Chuck Norris. 

 

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?" 

 

Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: „Smrdí, umývat!!!" 

Otec odepsal: „Učit, nečuchat!!!" 

 



Ptá se učitelka Pepíčka: „Který pták je 

nejchytřejší?" „Vlaštovka." „Proč zrovna 

vlaštovka?" „Protože v září, na začátku 

školního 

roku, 

odlétá." 

 

 

 

 

 

,,Slečno, máte banány?“ 
,,Ne, nemáme.“ 

,,A dostanete?“  
,,Ne, nedostaneme.“ 

,,Jak to, vždyť banánů je všude dost!“ 
,,To je pravda, ale my jsme drogerie!“ 

 

 

Víte, co řekne slepice, když snese hranaté vajíčko? 
„Jauvajs!“ 

 

Pošťák zvoní u dveří. 
„Dobrý den, paní Nováková. Mám pro vás leteckou poštu.“ 

„Ale, prosím Vás, nelžete. Viděla jsem, že jste přijel na kole.“ 

 

Víte, proč si babička s dědou píšou nad dveře K+M+B? 
Aby si nezapomněli KLÍČE+MOBIL+BRÝLE! 

 

Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět ve škole? 
Zvonek. 

Připravili Tamara Elizabeta Adamová a Petr Talla, 5. C 



Pes  
Pes je dobrý společník. Líbí se mi zlatý retrívr. Je 
to domácí zvíře. Jí psí konzervy a je zlatý podle 
názvu. Zlatý retrívr spí v boudě. Pokud budu mít 
zlatého retrívra, bude se jmenovat Maxim.  
                                                                     Erik Karvai, 3. B                                                                                                              

 
Morče 
Morče je malé a chlupaté. Morče můžeme mít 
za domácího mazlíčka. Jí seno, kedlubny a 
listy pampelišek. Morče může být velké i 
malé. Můžete mu dát i deku na spaní. Morče 
může být hnědé, flekaté, bílé a černé. Máte 
ho mít rádi.                              Silvie Špoková, 3. B 
 
 
 
 
Kočka  

  Kočička je domácí i 
divoké zvíře. Kočka domácí je mazlivá a 
spavá. Kočka divoká nespí, ale loví si 
kořist. Kočka domácí může mít barvu 
třeba bílou, šedou a černou. Kočky 
domácí jí granule a kapsičku. A kočky 
divoké třeba granule, kapsičku a myši. 
                                                Nela Liberdová, 3. B  
                                                                                                         

 
Lama 
Lama umí zasáhnout plivnutím, když se cítí ohroženě. Lama se 
vyskytuje v Africe. Lama může mít třeba hnědou nebo žlutou barvu. 
Když si ochočíš lamu, můžeš na ní jezdit. Lama může být i v ZOO.  
                                                                                         Ondřej Kičmer, 3. B 
 
Vydra říční 
Vydra říční je moc roztomilá. Moc ráda si hraje s ježurami. Najdeme ji 
v ZOO nebo v Beskydech. Živí se převážně malými rybami. Vybrala 



jsem si jí, protože mě v ZOO vždycky zaujala. Jednou přede mne 
přišla, ale to asi proto, že tam někdo vyhodil rohlík. 
           
                                                                             Natálie Borková, 3. B 
Zlatý retrívr 
Zlatý retrívr se živí granulemi. Většinou rád běhá na louce nebo v lese. 
Je přátelský, a proto si jej většina kupuje jako kamaráda do rodiny. 
Má zlato oranžovou barvu a modré oči. Zlatý retrívr je velmi přátelský, 
a proto nemá rád loučení od své lidské smečky.  
Jeho mládě se jmenuje štěně.                                         Sofia Colella, 3. B 

 
 Fenek 
Fenek v naší republice nežije, ale můžeme 
ho vidět v olomoucké zoo. Fenek je aktivní 
v noci. Společnost mezi netopýry a nočními 
ptáky mu nevadí. Jí hmyz a malé  
kousky masa. Vypadá jako čivava, ale  
bez chlupů a s dvakrát většíma ušima.                                 

                                                     Adéla Smilková, 3. B 
 

Králík 
Králík je malý, rychlý a hezký. Králík jí seno, 
trávu a listy od pampelišek. Má modré oči a 
bílé zoubky. Má černo šedou barvu a na bříšku 
má velký bílý flek. A můžeme ho vidět 
v králíkárně.  
                                                               Tomáš Orlík, 3. B                                                                                                     

 
Čivava 
Je béžová a hodná. Je to čivava a jmenuje se 
Elinka. Má ráda granule a konzervu. Ráda chodí ven. Ráda se mazlí a 
hodně dlouho spí. A když nemá vodu, tak do té misky ďube nebo 
kňučí.                                                                                 Tomáš Hrčka, 3. B 
 
Pes 
Jmenuje se Max. Je chlupatý, zábavný, rychlý, ale někdy i pomalý. Je 
to ještě štěně. Někdy je smutný, protože odešel od maminky. Jí třeba 
granule pro psa nebo pije vodu, ale ta voda nesmí být moc teplá, musí 
být studená. Rád se mazlí, utíká a chytá míček. Žije doma.  
                                                                                         David Hojdysz, 3. B 
 
 



Bílá myška 
Šli jsme do zverimexu a koupili jsme ji. Je 
roztomilá a moje nejstarší sestra ji dala jméno 
Barunka. Musíme jí první samozřejmě ochočit, 
to se dělá u každého zvířete. A dali jsme jí  
do přepravky, kde má piliny, protože 
kdybychom jí dali do klece, tak by utekla přes 
malou škvírku. Je hodně chytrá a taky mlsná. 

                                                            Samuel Stolař, 3. B 

 



Já se těším na celé prázdniny: Určitě pojedu na chalupu,  

na koupaliště i na bazén. Taky na různé hrady a zámky. Na chatě 

budeme asi čtyři nebo pět dní. A pojedeme na výlety. Třeba do ZOO 

nebo jen tak na procházky do lesa. Chtěla bych jet třeba i do kina nebo 

do divadla. Pojedu taky na dva příměstské tábory. Na jednom budu 

týden, mají to tady poblíž v některé škole a je tam i tělocvična, ve které 

děláme různé úkoly. Na druhém táboře budu dva týdny, na ten se 

hodně těším. Každý den půjdeme někam na výlety  

a máme program i na odpoledne. Hrozně se těším. 

                                                                               Markéta Fikáčková, 3. C 

Na prázdniny se hodně těším,  

protože pojedu do Itálie. V Itálii jsou 

jídla, která mám moc ráda, třeba 

pizza a různé druhy těstovin. Těším 

se do Itálie taky proto, že tam jedu 

s mamkou, taťkou a sestrou a  

taky se těším na Pompeje.  

A potom půjdeme k moři. 

                                   Elena Hončová, 3. C 



 

Já pojedu o letních prázdninách 

na Nové Mlýny. Budu tam na týden, 

pak pojedeme já, moje teta a strejda 

někam, ale to nevím přesně  

kam. V srpnu pojedeme k moři  

do Řecka na půl měsíce.  

A ten zbytek měsíce půjdu k babičce. 
                                                Filip Klásek, 3. C 

 

Já se těším, až všechno vykvete a bude teplo,  

protože léto je ze všech ročních období to nejlepší. 
                                                                                                       Matěj Skořupa, 3. C 

O letních prázdninách pojedu na tábor, 

budeme tam dělat hvězdy a stojky a budeme 

tam i cvičit a budeme spát v chatce. Budeme 

tam trénovat, dělat přemety a budeme  

tam dva týdny. A určitě se mi tam bude  

líbit. Těším se, až tam pojedu. 
                                                   Katka Bosáková, 3. C 



Letní prázdniny jsou fajn, najdeš si spoustu nových kamarádů, 

užiješ si tam spoustu zábavy a taky si pořádně odpočineš. Já se 

nejvíc těším, až pojedu se svou nejlepší kamarádkou Gabkou k moři 

a na letní tábory. K moři pojedu do Turecka. Na tábory pojedu 

například na koně, 

taky se budu učit 

kouzlit a půjdu se  

i učit péct dobroty. 
Karolína Javorská, 3. C 

 

Na prázdniny se moc těším, protože pojedu  

na basketbalové tábory a na jednom se spí pět nocí 

a na druhém jednu noc. Taky pojedu za babičkou. 

Potom pojedeme do Velkých Losin a přijede tam  

za námi i babička. A ještě mám v létě narozeniny  

a na to se těším, protože přijede z Prahy  

teta. A budeme chodit na koupaliště. 
                                                               Martin Chlebiš, 3. C  

 

Já o prázdninách 

pojedu k babičce. 

Bydlí ve vesnici 

v rodinném domě 

se zahradou a  

mají tam i psa. 

Těším se, protože 

budeme chodit  

na hřiště a  

na koupaliště. 

Budeme chodit  

na procházky a 

půjdeme i na 

pouť. 
                                                                                                   Adéla Marejková, 3. C 

                                               



 

 

Dokážete najít zvířátka ukrytá v těchto větách? 

 

1. V obchodě byla sleva.            

2. Pavel bloudí okolo lesa sem a tam      

3. Aničku našli pod keřem.        

4. Oslo není stát.   
5. Dal bych si HotDog a Coca-Colu. 
6. Vzala sis kapesníky? 
7. Maso bylo syrové.    

                 

 

Vyluštěte jména zvířátek: 

 

1. LENEJ                  6. ČAKOK                        

2. RÁVKA                 7.DEVMĚD 

3. DŇLÁEČK             8. CEPIO          

4. KANLOK               9. GYRT 

5. ČELAV                 10. TÝNEPOR 

 

Přesmyčky letních věcí:   

ťís ícapuoh  =                                      

kunan          = 

zéban          = 

 

 

 

 



Jsi dobrý počtář? Zkus to vyřešit. 

 

 

Zapiš 4. písmeno ze slov: 

.................. – otec princezny 

.................. – přístroj k chytání TV signálu                          

.................. – ten, kdo krotí dravou zvěř 

.................. – bicykl 

 

Vylušti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravili Tamara Adamová a Petr Talla, 5. C 

 



 

 



 

 

1. Orangutan je… 

2. Roční období, kdy se rodí mláďata 

3. Po srpnu je… 

4. V puse je jazyk a … 

5. Létající bytost v pohádkách je…. 

6. Zmrzlina na tyčce … 

7. Kniha ve škole je … 

8. Smyslový orgán čichu 

9. Domácí … 

 

 

 

 

Tajenka:_____________________ 

 

Zuzka Šostá, Markéta Poštulková, 4. C 

 

 

 

 

 


