
 



 

 

Už tady máme rok 2020, do kterého 

vám přejeme hodně radosti a 

spoustu splněných přání. Doufám, že 

jste pod stromečkem našli to, co jste 

si přáli. Stejně jako v minulých 

Upsících, i v tomto čísle najdete 

různé aktuality, hádanky a rébusy. 

Doufám, že si tento rok užijete a  

u dalšího dílu našeho časopisu 

AHOJ!!!! 

  Připravila Anna Netoličková, 5. A 

 

                     Nakreslili žáci 5. C 

 

 



Vánoční prázdniny skončily a já doufám, že jste si je pořádně užili. 

Každý je prožil určitě jinak. Někdo se díval na pohádky, další si byli 

zalyžovat nebo se vydali jen tak na výlet.  

Konec starého roku a příchod nového slavíme novoročním přípitkem. 

Ve městech se pořádají ohňostroje. Překrásný byl také ohňostroj  

1. ledna večer v Ostravě – Hrabůvce. Ale pozor, děti! Nehrajte si 

s rachejtlemi a další pyrotechnikou. Každý rok se několik dětí  

při takové hře vážně zraní.      

Počátkem ledna (6.ledna) se slaví svátek Tří králů. Děti i dospělí 

v maskách chodí koledovat a zároveň se pořádá Tříkrálová sbírka  

na pomoc potřebným lidem.       

Dolní oblast Vítkovic připravila pro zvědavé děti na leden novinku – 

noční prohlídky Velkého světa techniky. První prohlídka začíná  

10. 1. 2020 v 19,00 hod. Kdo má rád zvířata, doporučuji navštívit 

ostravskou ZOO.  Na sněhu se zde prohánějí třeba zebry, přímorožci 

či antilopy. Ostravská ZOO chová řadu druhů, které si zimu užívají 

mnohem více než vysoké letní teploty. Patří k nim např. pandy, tygři, 

rysi, jeleni, velbloudi, kachny a další.  Jídelníček zvířátkům obohatí 

vánoční stromečky, které se po svátcích svážejí do ZOO.  

Milé děti, 

přeji vám 

úspěšný 

rok 2020. 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Isabella Bugday, 5. A 
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Ráda bych vás pozvala na výlet do ZOO Zlín. 
Byla jsem zde opakovaně, nikdy jsem se nenudila a opětovně se těším  
na další návštěvu. Je zde spousta zvířátek.  Na začátku prohlídky jsou 
úžasné mořské vydry a mé oblíbené kapybary. Výběhy jsou krásně 
upravené a věřím, že zvířátkům v zajetí se tam moc líbí. Nejvíce 
navštěvované pavilony jsou samozřejmě rejnoci. Zde můžete mořské 

kamarády nakrmit. Vždy mám pocit, že mně chytil vysavač.       

V areálu nechybí spousta hřišť, kde se vyřádí děti. Samozřejmostí je 

spousta restaurací a kiosků, vybere si i ten největší gurmán. Když vás 

začnou bolet nohy, nasednete na vláček, který s vámi projede celé 

ZOO. Je zde spousta stromů, laviček, kde můžete v poklidu rozjímat. 

Pokud ještě nebudete mít dost, můžete souběžně navštívit zámek 

Lešná. 

A opět bych vás nabádala k tomu, abyste auta nechali doma a vydali 

se na výlet ekologičtější formou, jako je vlak. Jede přímo  

do Otrokovic, kde nasednete na hromadnou dopravu. Trolejbusem se 

dostanete do centra Zlína, kde přesednete na autobus. Jezdí často, 

takže se nemusíte obávat zbytečného zdržení. Nic vám neuteče.  

Přeji šťastnou cestu do ZOO Zlín.                        Marie Škrabánková, 5. A  

 

 

 

 

 



 

  

 

Jsou dvě blondýny a každá je na jedné straně řeky a jedna se zeptá 

druhé: „Jak ses dostala na druhou stranu?“  A druhá ji odpoví: „Já?  

Vždyť ty jsi na druhé straně!“ 

 

Paní učitelka na konci roku řekne, že když o prázdninách někdo řekne 

sprosté slovo, tak musí přinést paní učitelce jeden kamínek.  

Na začátku školního roku Anička přinese paní učitelce jeden kamínek 

a paní učitelka řekne: „To nevadí, Aničko, to se někdy stane“. 

Najednou se vyrazí dveře a polovinu třídy zasype kamení a Pepíček 

zakřičí: „Uhněte, veze se štěrk!“ 

 

Na pustém ostrově jsou tři blondýny a uloví zlatou rybku a ta jim 

řekne, že každé z nich splní jedno přání. První řekne, že chce být 

chytrá, stát se brunetou a přeplavat moře. Druhá chce být chytřejší a 

stát se zrzkou a udělat si vor a přeplout moře. Třetí chce být ještě 

chytřejší. Stane se mužem a přejde po mostě.  

 

Žádosti policie, aby kvůli padání sněhu řidiči zatím vyvarovali jízdy 

motorovými vozidly, vyslyšeli pouze zaměstnanci odklízecí firmy. 

 

Baví se dvě sněhulačky: „Aerobik, to pro mě nic není. Ale na jaře 

zkusím novou metodu pro zeštíhlení pasu – objednala jsem se  

do solária.“ 

                                                                                                     

                                                                                                   Daniel Novosad, 5. B 
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                       Jan Blahuta, 5. B 

 



 

 

Místo lupy slouží,  

těm, co vidět touží.  

Je to černé, je to modré,  

může být i fialové.  

Čistá sklíčka, obroučky,  

neslouží to pro broučky.  

(Ema, Fabian, 4. B) 

 

Je to barevné, vyskytuje se to po dešti,  

a krásu po okolí to udělá.  

Děti z toho mají radost.  

Co to je?  

(Erik K., Vítězslav, 4. B) 

 

Žije to v moři,   

má to červenobílou barvu,  

má to ostny v ploutvích  

a je to jedovaté.  

Co je to?  

(Adéla Ch., Tomáš O., 4. B)  

 

 

 

 



 

Je to zelené, má to šupiny.  

A má ostré zuby a dlouhý ocas.  

Co to je?  

(Silvie, Tomáš H., 4. B) 

 

 

Je velký, může být i malý.  

Rád chodí na procházky a tulí se.  

Je různě barevný a je ho hodně druhů.  

Co to je? 

(Sofia, Ondřej, 4. B) 

 

Žije v lese, ale vlk to není.  

Je to hnědé, ale strom to není.   

Je velký, ale mamut to není.  

Co je to?  

(Erik H, Natálie, Markéta ze 4. B) 

  

Vyřešíš alespoň dvě další hádanky? 

1. Nemotora skoro slepý, hlína se mu na nos lepí. Pracuje i v neděli, 

razí v zemi tunely. 

2. Kdo mne má v kapse, nemá v ní nic. 

3. Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mě vidíš, 

nevidíš. 

4. Přišla kmotra po večeři, stoupla si u našich dveří. Neuhne, když 

pes zaštěká, jenom kohouta se leká. 

                                                                              Připravila Libuše Krotká, 5. C 
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Připravila Libuše Krotká, 5. C 



 

 

Hokejová reprezentace do dvaceti let na domácím šampionátu 
vypadla ve čtvrtfinále se Švédskem po porážce 0:5. Základní skupinu 
zahájila výhrou nad Ruskem 4:3, po ní následovala porážka  
od Německa 3:4, od USA 3:4 v prodloužení a od Kanady 2:7. Právě 
mladí Kanaďané celý šampionát vyhráli, když ve finále otočili zápas  
s Ruskem. Sestupuje Kazachstán, který příští rok nahradí Rakousko. 
Alois Hadamczik tak zůstává posledním trenérem, který s národním 
týmem do dvaceti let přivezl ze šampionátu medaili. Čekání na další 
kov trvá už patnáct let. 

Český tým hrál v Ostravar Areně pro 10 004 diváků. 😊 

Druhým dějištěm byla třinecká Werk Arena pro 5 400 fanoušků, která 
hostila skupinu A 
Pořadí nejlepších pěti brankářů na mistrovství podle úspěšnosti 

zásahů v procentech, brankář musel mít odehráno minimálně 40% 

hrací doby za svůj tým. 

5. místo Ukko-Pekka Luukkonen z Finska, 

4. místo Cayden Primeau z USA, 

3. místo Michael DiPietro z Kanady, 

2. místo Pyotr Kochetkov z Ruska, 

1. místo Lukáš Dostál z Česka. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Marie Barabášová, 5. C 



 

 

 



  



 



 



Vzpomínali žáci z 5. C 


