
 



 

těšili jste se na druhý díl Upsíku?  Už celé 

dva měsíce chodíte do školy, takže můžu 

předpokládat, že jste se určitě ve vaší třídě 

zabydleli. Taky v letošním roce se 

v Upsíkovi nacházejí různé hádanky, 

fotografie, křížovky, rébusy a školní 

aktuality. Aktuality se tentokrát týkají tří 

akcí. První z nich byla uspořádána pro 

celou školu, zbývající dvě se týkaly  

1. stupně. O všech se dočtete na 

stránkách tohoto vydání. 

Připravila Anna Netoličková, 5. A 

 

 



 

Noc divadel je součástí evropského projektu European Theatre Night, 
který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy 
třetí listopadovou sobotu již od roku 2008. 

Noc divadel nabízí nevšední zážitky, jako jsou například workshopy 
pro děti i dospělé, prohlídky divadelních zákulisí, diskuze s herci, 
scénografy a režiséry a další formáty divadelních setkání, které  
v běžném programu nenajdete. 

Noc divadel v ČR, kterou koordinuje Institut umění – Divadelní ústav 
od roku 2013, se díky stovkám akcí ve zhruba 40 městech a místech 
ČR stala jedním z největších divadelních svátků v Evropě.  

 

V letošním roce je pro děti v rámci Noci divadel například v Divadle 

loutek přichystaná loutkově-výtvarná dílnička s názvem Prázdný 

prostor vedená výtvarníkem a divadelním lektorem Tomášem 

Volkmerem. Určitě bych doporučila dětem od 3 do 8 let.  

Vše vypukne dne 16. 11. 2019 v 16:00.  

Program: od 16:00-17:30 loutkově-výtvarná dílna Prázdný prostor a 

od 16:00-18:00 prohlídka se scénkou s názvem Noční hlídka (doba 

trvání 10 min.) To znamená, že si budete moct prohlédnout i divadlo. 

Myslím si, že je to nezapomenutelný zážitek. 

Isabella Bugday, 5.A. 



Bučací vodopád 

 v Beskydech 

Krásný beskydský 
vodopád leží  
na Bučacím 
potoce  
na severní straně 
hory Smrk, potok 
se vlévá  
do Ostravice. 
Bučací potok 
protéká Ostravicí, 
která je nejbližším 
výchozím místem  
k vodopádu. 
 

 

 

Dřevěný kostelík  
sv. Bedřicha 

Dřevěný kostelík  
sv. Bedřicha  
v Beskydské rekreační 
horské  
obci Bílá byl postaven  
v sedmdesátých letech 
19. století podle plánu 
stavitele Antonína 
Kybasty z vůle 
olomouckého kardinála 
Fridricha Landráta, 
podle kterého bylo 
zvoleno také 
zasvěcení. 

 

Připravil Radek Muška, 5. C 

 



Zámek Kroměříž 

Nechte auta doma a jeďte vlakem.  

Do Hulína je to 1 a půl hodiny jízdy a pak 

do Kroměříže ještě 10 minut. Nachází se 

ve zlínském kraji. Doporučuji navštívit 

Květnou zahradu, Podzámeční zahradu a 

samostatně zámek, který má několik tras 

prohlídek. Z Květné zahrady jdete asi 1000 

metrů do zámku. V Podzámecké zahradě 

se dá jet i vláčkem. Cesta trvá asi 15 minut 

a je doprovázena povídáním a hudbou. 

Nechybí ani pořádné jídlo, po cestě je 

hned několik restaurací a cukráren.  

Ze zámecké věže je vidět celé město Kroměříž. Zámek Kroměříž je  

od roku 1998 zapsán na seznamu UNESCO. 

 

Připravila Marie Škrabánková, 5. A 

Úkol pro vás: víš, v jakém stavebním slohu je postaven  

                        kroměřížský zámek? 



Moje babička je přesně jedna z těch babiček, které o vás neustále 

pečují. Bydlí v bytě poblíž havířovského náměstí. Moje babička má 

kudrnaté kaštanově hnědé vlasy. Je velmi hodná a skromná. Umí 

výborně vařit i péct, ráda zkouší nové věci. Dříve pracovala  

ve Stavoprojektu. Dnes se zabývá háčkováním. Často chodíváme  

do města nebo do lesa. Svoji babičku mám moc ráda. 

                                                                                                       Libuše Krotká, 5. C 

Můj dědeček je nejlepší. Bydlí v paneláku. Je hodný, velký, hubený, 

vtipný a starostlivý. Pracoval u policie a teď pracuje na úřadě. Dědova 

záliba je chování rybek. Byli jsme jednou v kině, každou sobotu 

jedeme na oběd do restaurace, hrajeme spolu šachy a dostihy a byli 

jsme spolu několikrát na poutích. S dědou je sranda, dovoluje mi věci, 

které nemůžu dělat doma a je ze všech nejlepší.  

Martin Petržela, 5. C                                                                                                         

Moje babička je moc hodná. Bydlí v paneláku v Porubě. Je jen  

o kousek větší než já. Má krátké bílé vlasy a modré oči. Je moc hodná 

a pracovitá. Babička pracuje v archivu. Ráda plave a jezdí na výlety 

do hor. Společně jezdíme na dovolené. Je to moje druhá mamka a 

mám ji moc, moc, moc ráda.                                                                                     

Viktorie Lečbychová, 5. C 

 

Moje babička se jmenuje Radomila, ale má raději, když jí kamarádi 

říkají Radko. Babička je maminka mého tatínka. Bydlí kousek od nás 

v bytě, který není moc velký, ale babičce to stačí. Babička má krátké 

hnědé vlasy. Má kulatý obličej, modré oči a většinou se pořád usmívá. 

Není moc vysoká a má plnoštíhlou postavu. Babička je moc hodná. 

Ráda a moc dobře peče. Taky umí plést. Upletla mi šálu a čepku. Když 

jsme nemocní, tak nás ráda pohlídá. Nejvíc se mi líbí, když spolu  

o Vánocích pečeme perníky a cukroví. V létě bereme babičku  

na chatu, hrajeme spolu karty, chodíme na výlety nebo opékáme 

buřty. Přála bych si, aby všechny děti měly tak hodnou babičku jako 

já. Až budu velká, budu babičce pomáhat, když na něco už nebude 



stačit. Chodit na nákupy nebo ji odvezu autem k lékaři, protože 

starším lidem by se mělo pomáhat. Babičku mám moc ráda. 

                                                                                               Anabel Hubáčková, 5. C 

Moje babička je sned nejmilejší člen naší rodiny. Má hnědé vlasy a 

zelené oči. Nejraději nosí tričko a rifle. Je v důchodu, takže má více 

času jezdit na chatu, kde pěstuje různé květiny. Když k ní přijedeme 

na návštěvu, je ráda, a vždy nám připraví něco dobrého. Ke všem se 

chová mile, každému by pomohla, pro každého si udělá čas. Jen, když 

ji a s bráchou zlobíme, tak se na nás mračí. Všichni, co babičku znají, 

tak ji mají rádi. Když mi něco nejde nebo něco nechápu, tak mi s tím 

pomůže. Když není dobré počasí, tak si čte knížky. Pečení a vaření ji 

taky baví. Svoji babičku mám rád.  

Michal Hebelka, 5. C 

Můj dědeček se jmenuje Luboš, je mu 60 let a pochází z Plzně. Bydlí 

na Slovensku v městě Martin v paneláku. Pracuje v LTS a skládá 

převodovky. Jeho zálibou je skládání letadel a tanků. Je hodný a 

miluje babičku a motorky. Je milosrdný, udělal by pro mne cokoliv. 

Má tmavě šedé vlasy, je vysoké postavy a má hnědé oči. Rádi spolu 

hrajeme fotbal a chodíme spolu na hory. Rádi spolu trávíme čas 

ježděním na kole a hraním společenských her.  

Lukáš Lipka, 5. C 

Můj děda je zábavný. Bydlí v rodinném domě s vlastní zahrádkou. 

Děda už má šedivé vlasy a má hnědé oči. Je hodný, jen občas se 

rozzlobí. Dědeček je už v důchodu. Byl stolař. Pořád nám vyrábí různé 

poličky, stoličky a ostatní věci. Tak jako já umí ohnout prst až skoro 

dozadu. S dědou chodíme na koloběžku a na kolo. Na kole jsme byli 

až skoro v Bílovci. Jednou mi děda omylem vytrhl zub. Jenom tak 

jsme blbli a děda mi ho vyrazil. Když ho mamka oplachovala, tak jí 

spadl do umývadla. Vždycky v neděli jezdíme za babičkou a dědou  

do Studénky. Moc se na ně oba vždycky těšíme.  

Elen Batková, 5. C 

 

 

 

 



Lukáš Krpálek (* 15. listopadu 1990 Jihlava) je český zápasník-

judista, olympijský vítěz z roku 2016, mistr světa z roků 2014 a 2019 a 

trojnásobný mistr Evropy mezi seniory. V roce 2016 se stal vítězem 

ankety Sportovec roku o nejlepšího sportovce České republiky.  

V roce 2016 získal ocenění v kategorii sportovní výkon roku v anketě 

Sportovec Kraje Vysočina.  

I přes silné 
bolesti zad vyhrál  
turnaj Grand Prix  
v čínském Chu-che-
chao-tche. Získal 
druhou zlatou medaili 
ve váhové kategorii 
nad 100 kilogramů, 
do níž přestoupil  
na začátku roku.  
Tu první vybojoval  
v dubnu v Antalyi.  
Do žebříčku si připíše 

700 bodů a posune se na hranu první desítky, což mu dává naději, že 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/1990
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pas
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Sportovec_roku


na srpnovém mistrovství světa v Budapešti bude mezi nasazenou 
osmičkou. 
 

Rozhovor s Krpálkem: 
„Pro mě to je hodně cenné, zvláště, když jsem před semifinále 
zvažoval, že odstoupím, protože záda mě bolí opravdu hrozně," řekl 
Krpálek po postupu do finále. „Ale jsem rád, že jsem se nakonec 
rozhodl jít, i když vím, že je pro mě mnohem důležitější následná 
příprava než tento turnaj," dodal. Nyní ho čeká v Číně třídenní kemp 
a následně odletí s celým českým týmem na přípravu do Japonska.  
 
 
Na začátku října 2019 přivezl Krpálek z grandslamu v Brazílii bronz! 
Podlehl jen legendárnímu Rinerovi.  

 
Úkol pro vás: víš, jaké národnosti je Krpálkův největší soupeř Teddy 
                        Riner? 
 

Připravil Nicolas Hurník a Radovan Muška, 5. C 



 

 

Malý Pepíček, který ještě neumí ani pořádně říct R, už jede sám 

tramvají a co víc, má v tašce vydru! Přistoupí dva policajti, chvíli 

čichají, ale pach rybiny je příliš silný, než aby se mýlili, a tak se 

zeptají přímo Pepíčka: „Co to tady smrdí?“ „Vydva.“ 

 

Chlapeček se natahuje na špičky, aby zazvonil na zvonek, ale marná 

sláva, nedosáhne tam. Jde kolem starý pán, a když vidí chlapcovo 

trápení, chce mu pomoct a zazvoní. Chlapec na něj  

s povděkem pohlédne a řekne: „Fajn, dědo, a teď zdrháme!“ 

 

„Tati, je pravda, že mrkvička je zdravá na oči?“ ptá se malý Honzík. 

„Jistě, Honzíku, už jsi snad viděl králíka s brýlemi?“ 

 

Co dá králík králičici k zásnubám? 24mrkvový prsten! 

 

Baví se dva: „Prý tě vyhodili ze ZOO.“ „Hm, byl jsem asi moc 

pomalej. Ráno takhle vstanu a jdu krmit. Otevřu klec a frnk, frnk… 

Obě želvy zdrhly:“ 

 

„Pepíčku, řekni nám, co je to nespravedlnost,“ vybídne učitelka 

žáka. „Nespravedlnost je, když táta napíše špatně domácí úkol a já 

za to dostanu pětku.“ 

 

„Pánové, já jsem geniální?!“ „Jak to?“ „Koupil jsem si lego,  

na kterém je napsáno do tří let, a já ho postavil za rok!“ 
 

                                                                                     Připravil Martin Petržela, 5. C 



                     .  

V úterý 15. 10. spolu s našimi kuchařkami a studenty Střední školy 

společného stravování v Ostravě-Hrabůvce připravil známý 

ostravský šéfkuchař David Valíček, zakladatel Food Atelieru v Dolní 

oblasti Vítkovic pro naše strávníky ve školní jídelně netradiční menu: 

vepřové trhané maso, pečený brambor, smetanový krém s pažitkou a 

restovaným zelím s cibulkou, domácí cheeseburger s hranolky, 

bermudský rybí karbanátek s cibulovou marmeládou a zdravý 

luštěninový salát. Žáci s nadšením degustovali a všechna jídla 

hodnotili známkami jako ve škole. S převahou vyhrál cheeseburger a 

hranolky, ale velký úspěch zaznamenalo i trhané maso. 

 

Úkol pro vás: napište alespoň tři potraviny, které jsou zdrojem  

                            vlákniny 

 

 



 

 

Jednoho krásného večera se vlčí maminka rozhodla, že se svým 

vlčetem půjde spát. V noci se ale přišel černý vlk se zelenýma očima 

a velmi zlými úmysly. Vzal malé vlče a utíkal s ním pryč. Ráno se 

maminka probudila a marně hledala své mláďátko. Rozhodla se ho 

najít. Když procházela lesem ucítila známý pach. Rozhlédla se a našla 

své malé vlče. Oba se šťastně vrátili domů. 

     Simona Ludvíková, 5. B 

 



 

 

 

Jednoho dne se do sebe zamilovali dva ptáčci, kteří si postavili  

na stromě hnízdo. Za nějaký čas se jim narodilo malé ptáčátko. 

Společně mu sháněli jídlo a připravovali ho na první vylétnutí 

z hnízda. Na podzim spolu odletěli do teplých krajů. 

Gabriela Nocarová, 5. B 

 

 

Úkol pro vás: napiš tři ptáčky, kteří odlétají do teplých krajů. 



Ve středu 23. října 

odpoledne se naše školní 

kuchyňka proměnila  

na týmové pracoviště, kde 

spolu pracovali generačně 

rozdílné, přesto však velmi 

blízké páry – dítě + 

prarodič. V rámci projektu 

Setkávání generací 

sponzorovaného ÚMOb 

Poruba, se vytvořily tři 

pracovní týmy, které  

na základě předem 

vybraných receptů vařily, 

smažily i pekly 

tříchodové menu. 

V kuchyňce vládla velmi 

příjemná pracovní 

atmosféra, děti, babičky i 

jeden dědeček si 

navzájem pomáhali a 

předávali zkušenosti 

nejen z vaření.  



   

      OROŽEC       

 

 

               PETR          

 

 

     ICE 

 

 

              SO            

 

 

               KY 

 

                                                      Připravil Jan Blahuta, 5. B 



 

1. Samec od kozy 

2. Samice od býka 

3. Pavoukovec 

s jedovatým ostnem 

4. Mládě od slepice 

5. Domácí pták 

6. Mládě kočky 

7. Papoušek 

 

Tajenka:_____________________________ 

 
Připravila Marie Škrabánková, 5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. Nemá ruce, nemá nohy a přeci dveře otevírá. 

 
2. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš, co to je? 

 
3. Malý, velký, bílý, černý, svému pánu vždycky věrný. Ocáskem 

vrtí z radosti, pochutnává si na kosti 
 

4. Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mne mají. 
 

5. Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. 
 

6. Každé ráno vesele 
tahá spáče z postele. 
Za tu službu nevděčníci 
hned ho klepnou po palici. 
 

 

Najdi 6 druhů ovoce: 
 

 

  

 

 

Připravila Libuše Krotká a Marie Barabášová, 5. C 



31. října proběhla v atriu naší školy druhá část projektu „Zahrada 

je hra“. Jarmark nazvaný „Podzimní (nejen) dýňobraní“ nabídl svým 

zákazníkům svícny, keramické zvonečky, ptáčky a závěsné korálky, 

hypertufové květináče se zasazenými netřesky, výrobky ze šišek, 

rýmovníky a zelence zasazené v barevných plechových květináčích a 

mnoho dalších drobných i sladkých překvapení. Celý jarmark 

zpestřilo více než třicet vydlabaných dýní, které děti připravily se 

svými rodiči či prarodiči.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

  

 

 

  

 

Nakreslily děti z 2. C 


