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Milí čtenáři, 

Vítejte před prázdninami! Dostal se Vám se do rukou poslední výtisk časopisu 

Pětikvítek ve školním roce 2016/2017. Doufáme, že si nové číslo užijete minimálně 

stejně jako číslo předešlé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžete se těšit na rozdělení článků do oddílů. Časopis si také můžeš kdykoli 

zakoupit. Za symbolickou cenu 30 Kč domů dostaneš všechny ty skvělé články, 

ankety, křížovky, vtipy a mnoho dalšího. V tomto čísle je sladkost přímo součástí! 

Nemusíte ale zoufat, že byste přišli o tajenky.  Kdo má tedy zájem, neváhejte 

kontaktovat redakci na emailu vidlicka@zs5kvetna.cz nebo osobně učitele 

Vidličku v kabinetu českého jazyka v 1. patře 2. stupně a časopis si zakoupit. 

 

Novinářský kroužek snad bude fungovat i v dalším roce. Už teď však můžeš 

přemýšlet, jestli se staneš součástí redakčního týmu! 

 

Pokud by někdo měl opravdu povedené texty a chtěl je publikovat v našem 

časopise, dveře naší redakce jsou otevřeny. Vše je na domluvě s učitelem 

Vidličkou. 
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Na slovíčko, prosím… 

V tomto oddíle je vždy nějaký rozhovor s učiteli na 

této škole, kteří učí na prvním nebo druhém stupni. 

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU MALOTOVOU 

(Hlavně o Ekotýmu) 

 

Co je hlavním účelem v Ekotýmu?  

Spolupráce. A také možnost stát se aktivními žáky v 

naší škole. 

Ekotým usiluje o zlepšení životního prostředí a 

finanční úspory škole. 

 Co je však nejdůležitější, Ekoškola rozvíjí motivaci 

a schopnosti studentů měnit náš svět“.  

 

Kolik je dětí v Ekotýmu?  

23 

 

Staráte se v Ekotýmu o zvířata?  

Ne. V učebně přírodopisu máme různá zvířata a o ty se stará každý žák naší školy, který chce 

a má zájem. 

 

Jak dlouho trvá Ekotým na naší škole?  

5 let 

 

6. Co je to benefiční kavárna a jak dlouho ještě bude trvat? 

Je to aktivita Ekotýmu k získání financí na postavení přírodní učebny. V tomto školním roce 

je ještě v plánu jedna a to v rámci Zahradní slavnosti (27. 6. 2017). 

 

7. Budete v letošním roce ještě nějaké akce?  

Tak letos už nic dalšího nestihneme. Ale příští rok určitě něco bude. 7. listopadu se vždy koná 

Den Ekoškol a určitě Ekotým ještě něco vymyslí. 
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Chodí tam někdo, aby se vyhýbal hodinám?  

Doufám, že ne! Ale možné je všechno. 

 

Kolik máte vyděláno na venkovní učebnu?  

10 350 Kč 

 

Co vás nejvíc baví dělat v Ekotýmu?  

Nejraději se těším z výsledků Ekotýmu a z vykonané 

práce, kterou vidím kolem sebe.  

 

Jaká je naplň schůzek Ekotýmu?  

Různá. Na začátku školního roku je to průzkum školy a jejího stavu z hlediska ekologie, pak 

si žáci sestavují plán na školní rok a nakonec vše se snaží zrealizovat.  

 

Probíráte v Ekotýmu jak změnit školu?  

Ano, samozřejmě. A některé nápady jsou vskutku úžasné. 

 

Adéla Stierandová, Bára Seidlová, 5.A 

Ekotým  
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K zamyšlení 

Zde se můžete těšit na různé podněty k zamyšlení. 

TOP 3 ZÁHADY, CO NIKDY NIKDO NEVYŘEŠIL! 

3. Na třetím místě se umístila záhada strašlivého hučení ve městě Taos. Taky se vám občas 

stává že slyšíte takové divné hučení? Ne? Tak tady v tomto městě je to furt. Ve městě Taos si 

všichni obyvatelé stěžují, že slyší podivné hučení. Toto se ale nestávám jenom ve městě Taos, 

existuje ještě pár zemí, kde si obyvatelé neustále stěžují na hučení. Někteří se domnívají, že to 

je kvůli elektrickým stožárům, ale proč by to bylo jen v pár městech? No to nikdo neví. 

Každopádně se přidává k mnoha nevyřešeným záhadám. 

 

2. Na druhém místě se umístila záhada kamenných 

koulí. Na kopcích nebo i občas někde jinde, začali lidé 

nacházet hezky tvarované kamenné koule. Zajímavé je, 

že jsou tak krásně vytvarované, že by to snad ani dělník 

nedokázal vytvořit. Někteří lidé se domnívají, že jde o 

hru obrů. Ale řekněte mi, kdo z vás věří na obry? Já ani 

moc ne. Jiná teorie neexistuje. 

 

 

1. Na prvním místě se umístil případ dvou dvojčat. Žila byla dvě dvojčata. Jednoho dne je 

ovšem přejelo auto. Za pár let se rodičům poštěstilo a narodily se jim další dvojčata. Jedno 

dvojče mělo na čele takovou čárku, co měla dívka, co přejelo to auto. Jak jednou šly kolem 

školy, říkaly, že je to jejich škola, přitom pořád byly jenom ve školce. Dokázaly také 

pojmenovat všechny plyšáky, tak jak jim daly jména jejich mrtvé sestry.  Jak šly jednou po 

parkovišti, začalo startovat auto. Dvojčata najednou začaly řvát: už se k nám blíží to auto! A 

dostaly záchvat. A přitom jim rodiče o mrtvých sestrách řekly až v dospělosti. 

 

Matouš Zátopek, 4. A 
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Smích? Přijde! 

Oddíl plný radosti a vtipů.  

 

Maminka: Pepíčku, pojď se honem podívat, kuřátko začíná proklovávat skořápku. Vidíš? 

Pepíček: Jo, vidím. 

Maminka: To je dobře, alespoň už od teď budeš vědět, jak se kuře dostane z vejce ven. 

Pepíček: To už vím dávno. Mě by spíš zajímalo, jak se dostalo dovnitř... 

Matyáš Jeřábek, 4. A 

 

 

MS SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI 

 

Na Mistrovství světa se sejde 16 týmů. V 

každé skupině je 8 států. Ve skupině A bylo: 

Rusko, USA, Slovensko, Švédsko, Německo, 

Lotyšsko, Dánsko a Itálie. Ve skupině B hráli: 

Kanada, Česko, Finsko, Švýcarsko, Francie, 

Norsko, Bělorusko a Slovinsko. Turnaj 

pořádalo Německo a Francie. Favoritem byla 

Kanada, která chtěla dosáhnout takzvaného 

hattricku, tedy tří výher v řadě. Ale nevyhrála. 

Vyhrálo Švédsko, které porazilo Kanadu ve 

finále na nájezdy. A proč to píšu do oddílu 

smíchu? Náš tým opět neuspěl ve čtvrtfinále. 

To už je opravdu k smíchu.  

Kryštof Poruba, 4. A 
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Nadějné střevo – dřevo? 

Zde jsme si pro vás připravili prostor pro nejen 

básnickou tvorbu žáků naší školy. 

 

JARO 

 

Jaro už je tu, 

kouká do květů. 

Slunce svítí, 

kvete kvítí. 

Už rozkvétají kytičky, 

už létají včeličky. 

 

 

VÍLA 

 

Víla tančí na paloučku, 

chodí pěkně polehoučku. 

Na paloučku roste kvítí, 

a to slunce hezky svítí. 

 

 

 

 

Amálie Petersen. 5. B 

KLAUN 

 

Kdysi dávno v roce 1956 byl jeden cirkus, jmenoval se Aunus a byl super. Jednoho dne mělo 

být vystoupení s krokodýlem, ale po postupném přibývání lidí se to zhroutilo, protože 

krokodýl měl strach. Zpanikařil a rozběhl se a lidi utíkali všude kolem. 

O chvíli později přišel záhadný klaun, byl vysoký jako tři židle. Ještě měl takové zvláštní 

černé a děsivé oči. Jak vstoupil, tak se všichni uklidnili. Všichni včetně krokodýla. Nakonec 

vše dobře dopadlo a nikomu se nic nestalo. 

 

Bára Biedrawová, 5. B 

 

 

 

 

Vybarvi si svého klauna! 
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LYŽÁK 

 

Špatný byl den, kdy měl začít lyžák, 

začalo to tím, že mi do postele přeběhl 

myšák - 

infarkt jsem skoro dostala,  

než ho naše Rouska sežrala. 

 

Když do Karlovic jsme teda jeli, 

nechuť lyžovat jsme v sobě všichni měli. 

Ta nechuť se autobusem šířila jako mor, 

takovou sílu neměl ani samotný Thor. 

 

Na hotelu jsme si věci vybalili, 

ze šlapání do kopce nějak nohy rozbolely, 

když druhá škola přijela, 

lásku v některých vzbudila. 

 

Po obědě na lyže, 

Malotka řve: “Těžiště níže!!!” 

padali jsme jak domino, 

opravdu skvělé to tam bylo. 

 

A když jsme v noci šli spat, 

těšily jsme se, jak zítra budem lyžovat 

na bazéně jsme se chovali jako blázni, 

učitelé z nás mohli umřít bázní. 

 

Bowling všichni přežili, 

body si tam změřili. 

Zvládli jsme i saunování 

vlastně všechno - i to lyžování. 

 

Bylo to tam príma 

Nechytla nás rýma. 

Linda, 7. A 

NOVÝ PÁNÍČEK? 

 

Jednoho dne v útulku staré feně se narodilo štěně jménem Eny. Fena bohužel umřela krátce 

poté, jak se štěně Eny narodila. Jak Eny rostla, tak pomalu zapomínala na smrt své maminky. 

Eny už byla velká holka a měla moc bláznivé nápady. Jednoho dne ji napadlo, že uteče z 

útulku. Čekala do večera, ale když 

chtěla plán provést, v tu chvíli si 

přišli vybrat pejska nějací páníčci. 

Ona se bála, že si ji nevyberou, 

protože velmi touží mít svojí vlastní 

rodinu. Nevěřila tomu, že ji vyberou, 

tak se schoulela do rohu. V tu chvíli 

zaslechla: 
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„Tohoto pejska chci, tohoto labradora.“ Eny byla štestím bez sebe. Majitel útulku otevřel 

Eninu klec a vzal Eny a dal ji jejímu novému páníčkovi. Eny mu samou radostí olizovala 

obličej. Byla velmi nadšená, viděla, že pán má i malou dcerušku. 

Pán zaplatil a Eny si vzali domů. Měli to tam překrásné a Eny měla i zahrádku. Eny viděla, 

jak páníček vyšívá něco na pelech, když to došil, tak řekl Eny: „Tady máš pelíšek.“ Vida, bylo 

tam překrásným písmem vyšité její jméno. Tak přišla Eny k novému domovu. 

 

TIP NA VÝLET - OLOMOUC 
 

Dnešním tipem je Olomouc .Můžete mi s těmi plány důvěřovat, jelikož jsem tam 5 let bydlela. 

A právě proto vám povím, kam se vydat i s rodiči. Když přijedete do Olomouce, zajděte si 

rozhodně na náměstí, kde se tyčí   

orloj a Morový sloup. Dokonce tam je i 

malinká zhotovenina tohoto města. V zimě, 

když budete mít čas, určitě si tam zajeďte. 

Bude tam totiž vánoční trh plný stánků, vidět 

tam můžete však různé akce, nejen v zimě. 

Když vás omrzí chození po náměstí a 

obdivování kašen, tak jestli máte rádi 

nakupování, zajděte si do Šantovky. Šantovka je nové obchodní centrum v Olomouci plné 

obchodů, jako jsou C &A, H&M, Mc Donald, KFC aj. Jestli už máte hlad, zajděte si do 

nejvyššího patra, kde je výborná restaurace Lobster, kde dělají super pizzu a mají tam humry. 

Zajděte si taky do jejich úžasného dětského koutku, ve kterém je klouzačka, stůl i křeslo 

s televizí a bazénem plným balonků. Navíc je to tam všechno na mořský motiv. 

Amálie Petersen, 5.A  
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NIKDO NEMÁ ROZUM … 

 

Byl zrovna chladný večer, kdy jsem se vracela z kamarádčiny párty, kdy jsem 

se chtěla vrátit domů. Najednou mě cosi kouslo. Zahlédla jsem v dálce jen stín. 

Kousanec jsem měla oteklý, a tak jsem si ho chtěla namočit do lesního potoku.  

Dokulhala jsem k němu, jenže jsem uviděla něco, co mě zarazilo. Voda v 

potoku byla červená. Nu co, myslela jsem si, třeba někomu utekl pes, který mě kousl. 

A ten červený potok? Tak no asi do něho někomu vytekla barva...Ale stejně mě to moc 

neuklidňovalo,  jelikož ten potok tekl z malinké lesní studánky, u které stojí stará 

chatka na dříví.  

Vtom jsem vymyslela plán. Dokulhala jsem domů a hned ráno jsem se tam 

vydala znovu. Všechno bylo v pohodě, dokud jsem zase neuviděla ten potok s 

červenou vodou. Zdálo se mi dokonce, že to červené ztmavlo. Vtom jsem zase dostala 

blažený nápad. Půjdu k té studánce, najdu tu červenou barvu a z té staré chatrče si 

udělám klubovnu.  

To s tou červenou vodou se vyřešilo - u potoku ležela mrtvá srna, které krvácela 

hlava. Ale zato se nevyřešilo něco. co se stalo za půl roku, když jsem spala v té chatce. 

NĚKDO MI TOTIŽ ťukal na okno. To ale není zas tak hororové, takže se v lese 

nebojím.  

Amálie Petersen, 5. A 
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OČNÍ KVÍZ 
 

Pravidla jsou jednoduchá - říkej postupně jednotlivá písmena, na konci se dozvíš výsledek. 

A n j h k l 

K s f l o a 
      A s u l d a  

S u l t a n 
U i o a s l 

G i f t y s e k  
K l o i a g z 
J i j o l a d e 

P o l y f o r g e 
C l a s h r o y a l e 
U f i k a s i l i l u i 
H u k l i o p l a b v l 
L i l o a s t i v k v v a 

K i t t e e n n g f  p e j j h 
A l i e x p  r e t t 

 T o h l e n e d a s 

  
 

Pokud jsi vše přečetl až do konce, máš výborný a jedinečný zrak.  

Pokud do čtvrtiny, máš  jenom výborný zrak. Ale neboj, hlavu vzhůru - máš ho normální, 

takový zrak by měl mít každý.  

Pokud do půlky, no....nic moc, ale nejsi nejhorší.  

Pokud čtvrtku, tak máš velmi špatný zrak a nevadilo by navštívit očního. 

Pokud nic, tak si okamžitě zajdi k očnímu, víc ti neřeknu. To ale nepřečteš tyto řádky, tak je to 

jedno.  

Bára Biedrawová, 5. A 
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Co se u nás děje? 

Zajímavosti ze školního prostředí. 

ŠKOLNÍ BUFETY 

Jak jste si jistě všichni všimli, na naší škole se jednou za čas objeví třída, která si pro zbytek 

školy vytvoří pokrmy. Tyto dobrůtky si ostatní žáci i učitelé mohou o velké přestávce vesele 

nakupovat za lidové ceny. Například v bufetu 5. B jste mohli nakoupit mufin, popcorn, štrúdl, 

slané šneky a mnoho dalšího. Výdělek si žáci nechávají pro sebe nebo ho mohou darovat 

EKOtýmu na stavbu venkovní přírodní učebny, jako to udělala jedna třída nedávno.  

 
ZAJÍMAVOSTI O NAŠÍ ŠKOLE 

 
Naše škola je jedna z nejlepších škol z Rožnova 

pod Radhoštěm. Vyhrála spoustu cen ve sportu, 

hudbě a jiných soutěžích. V naší škole jsou různé 

kroužky např.: Novinářský kroužek, keramika a 

spoustu jiných. Škola má přes 388 žáků, což je 

opravdu dost velký počet. Naše škola byla 

otevřena ve školním roce 

1981/82. Naše škola má 

také hřiště, které brzy projde obnovou. Na naší škole můžeme také 

spatřit horolezeckou stěnu v naší malé tělocvičně. V zimě se také 

můžeme přihlásit na Lyžařský pobyt v přírodě s panem učitelem 

Kopečkem, v červnu se zase jezdí na vodácký kurz. Je toho ale 

samozřejmě mnohem více! 

 

 

Bary Seidlová, Kája Pečenková, 5. B 
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Příběhy na pokračování 

Máte rádi seriály? Vyhovuje vám to napětí, když 

musíte čekat nějakou dobu na další díl? Přinášíme 

vám příběh na pokračování… 

PUSTÉ VĚZENÍ 

Minule jste četli: 

 V dálce jsem spatřil malou vesnici, řekl jsem si, že mám štěstí a nejsem tu sám. Zjistil jsem, 

že to jsou tak trochu lidožrouti! Vyrobil jsem si sekeru z kamene a klacku. Jsou to piráti! 

 

Vyběhl jsem na kopec a skryl jsem se ve křoví. Čekal jsem tam asi hodinu. Mezitím jsem 

dostal hlad. A tak jsem jen tak ochutnal bobulky, co 

rostly na tom keři. Najednou se přede mnou objevil 

takový roztomilý růžový jednorožec, který mi říkal:  

„My Little Ponny je tvůj život.“ V tu chvíli jsem si řekl, 

že by nebylo od věci mít tu někde brokovnici, protože 

tohle se nedá vydržet! Po pár minutách jsem už byl zase 

v normálu. Dám vám radu: NIKDY, ALE OPRAVDU 

NIKDY NEJEZTE BOBULKY NA KEŘÍCH. NIKDY! 

Totiž jak jsem zjistil, tak tyto bobulky způsobují 

halucinace! Ale v tu chvíli jsem měl ještě jiné starosti. Piráti už se ke mně totiž blížili. 

Nejhorší na tom bylo to, že nevím, jestli mě vidí nebo nevidí. Byl to takový ten pocit, jako 

když se bojíte, že vám arašídové máslo spadne na zem. No možná trochu horší. ;) Radši jsem 

z toho křoví vyběhl. Ale to jsem asi neměl dělat! Protože piráti měli kulomety. Začali po mně 

pálit kulky (zajímavé bylo, že u toho řvali nějaký svoje bláboly, nevím, jestli to nejsou 

Islámisti) doufal jsem, že to je ta ky z těch bobulek! Nebylo. Skočil jsem z útesu. Byla na tom 

jedna dobrá věc a jedna špatná věc. Dobrá věc byla, že si mysleli, že jsem mrtvý a špatná věc 

byla, že jsem si zlomil nohu. Horší už to snad být nemůže. To jsem si jenom myslel! 

Pokračování v příštím školním roce…    

Matouš Zátopek, 4. A  
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Kdo si hraje, nezlobí! 

Oddíl o nejrůznějších hrách a zájmech našich 

redaktorů. 

ADELE 
 

Adele Laurine Blue Adkins se narodila 5. května 1988 v 

Londýně. Možná podle ní je pojmenovaná naše škola. ;) Je 

to britská zpěvačka známá jen jako Adele.  V roce 2008 

převzala první cenu Brit awards v kategorii Cena kritiků, 

která je udílena umělcům, kteří v té době ještě nevydali 

album. Hraje na kytaru, klavír a zpívá. Má dvě děti - dceru 

a syna. Adele není známá jen v Anglii, ale po celém světě. 

 

 

 

 

BARBIE 

Není snad nikdo na světě, kdo by neznal panenku 

Barbie. Je to celosvětově známá panenka – tedy 

hračka převážně pro holky. Barbie vynalezla paní 

Ruth Handlerová. Vytvořila jí pro svou dceru 

Barbarru, po které panenku také pojmenovala.  

 

BIŠONEK 

 

- společník námořníků   

- miláček francouzského dvora v 16. století 

- úspěšný cirkusový umělec 

- stoupající hvězda dnešních výstav 

- psík milující společnost člověka 

Amálie Petersen, 5. B 
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CO TOČIT NA YOUTUBE, KDYŽ TĚ NIC 

NENAPADÁ? 

Ahoj. Já sám jsem YouTuber a taky se mi občas stává, že mě 

nenapadá, co točit (pokud někdo má zájem, tak se můžete 

kouknout na můj YouTube kanál: Beďák cz - natáčím vlogy a 

hry). No a tak jsem se rozhodl udělat článek o tom, co točit na 

YouTube, když vás nic nenapadá. Ale na začátku vám dám 

jednu radu: NIKDY, ale opravdu NIKDY! NEKOPÍRUJTE! 

Tak jdeme na to. Prvním nápadem je natočit něco o politice. Ale 

pokud nevíte, co v tom videu budete říkat, tak to netočte! Jo a 

ještě než to video natočíte, připravte si scénář! Viděl jsem totiž video: 

Můj první vlog. Zde vám vyložím celý obsah toho videa: takže čau todle je můj první vlog a 

teď tady nemám co říkat, budu točit videa a zatím ahoj. 

A tím se dosaváme k další radě: Nikdy svoje video nepojmenovávejte: Můj první vlog. A ještě 

k tomu se netočte se Selfie režimem! Radši si pořiďte stativ (stativ je věc, co si dáte někde na 

poličku a umístíte na to mobil či kameru, a proto záběr není roztřesený a nevypadá to, jako 

kdybyste to natáčeli na bramboru) nebo si aspoň položte mobil na krabici. Víc rad zase příště! 

Matouš Zátopek, 4. A 

 

DAVID WILLIAMS 
 

David Walliams je známý autor dětských knih, ale do čtení se můžou zapojit i dospělí. Jeho 

první kniha byla Kluk v sukních. Jeho knihy jsou přeloženy do 46 jazyků. K dnešnímu dni se 

prodalo více než 12,5 miliónů kopií. Byl popisován jako nejrychleji rostoucí dětský autor ve 

Velké Británii. David Walliams má 45 let. 

 

 

 

 

Barča Seidlová,  

Kája Pečenková, 5. B 
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DEN DĚTÍ 

Mezinárodní den dětí se poprvé slavil ve více 

zemích až od roku 1950. Mezinárodní den dětí je 

dnem, kdy se po celém světě pro děti konají 

různé akce, hry nebo sportovní turnaje. Je třeba 

upozornit na práva a potřeby dětí, se kterými je v 

dnešní době často jednáno jako s dospělými. 

Jedním ze smyslů Mezinárodního dne dětí je, že 

rodina by měla být pohromadě a věnovat se sama 

sobě, přece všichni známe přísloví – kdo si hraje 

– nezlobí, jak ostatně říká název oddílu 

v časopise.  

Barča Seidlová, 5. B 

DEN MATEK 
 

Den matek byl 14. května, kdy byste měli být 

hlavně s rodinou a především s vaší maminkou. Ke 

dni matek se většinou kupují dárky pro maminky, 

ale nemyslete si, že se dávají dárky jenom vaší 

mamince, dárky můžete dávat i babičkám. Tím 

ukážeme Všem maminkám, jak je máme moc rádi.  

 

Barča Seidlová, Karoli Pečenková, 5. B 

 

KOLIBŘÍK 

Kolibříci jako jediní ptáci dokážou létat pozadu, do stran nebo se vznášet po relativně dlouhou 

dobu na jednom místě. Za kolibříky obecně považujeme všechny ptáky z čeledi 

kolibříkovitých, i když jejich rodové jméno nemusí být 

nutně kolibřík. V současné době do této čeledi patří 

více než 110 rodů a přes 330 druhů. Jejich křídla i tělo 

je obklopeno barevným peřím. 

Barča Seidlová, 5. B 
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ONDŘEJ SEKORA 

 

Narodil se roku 1899 a umřel roku 1967. Byl výrazný český spisovatel, kreslíř, grafik, 

ilustrátor, karikaturista a antropolog. Byl od roku 1964 nositel ceny Zasloužilý umělec, napsal 

FERDU MRAVENCE, BROUKA PY TLÍKA, KUŘE NA PIPI a jiná mistrovská díla. 

(obrázek si vybarvi)       Amálie Petersen, 5. A 

SAMOZALÉVACÍ KVĚTINY 

Potřebné vybavení – květiny, nádoba na vodu, stolek, tenká hadička. 

Jak pokus probíhá? 

1. Napustíš nádobu s vodou a umístíš na stolek. 

2. Propoj hadičkou květináč s nádobou, ve které je voda. Ale pozor! Nádoba s vodou musí být 

vyvýšená, aby voda do květináče stékala. 

Co se stane - květiny budou mít dostatek vody díky tomu, že hladiny dvou propojených nádob 

zůstávají stále stejně vysoké. 

 

Amálie Petersen, 5. A 
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BLUDIŠTĚ 
 

 

Zkuste projít tímto bludištěm! Dokážete najít cestu skrz, nebo se zapletete do 

spletitých zákoutí? 
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MŮJ PES 

 

Já a moje rodina jsme si pořídili pejska. Ten 

pejsek, jak už vidíte, je hnědý Labrador. 

Jmenuje se Šejlynka. No není zas tak malá, jak 

vidíte, ale ukazuji, jak vypadala jako štěně. Jak 

určitě víte, psi si rádi hrají a Šejlinka o hodně 

víc. Hlavně má ráda, když ji škrábeme na 

bříšku. To má asi ze všeho nejraději. I teď je 

velmi hodná a krásná a ráda si hraje. Když 

jdeme na procházku a je hodná, tak mamka vezme pamlsky a dá jí za odměnu jeden. No 

prostě je to výjimečný pes a  já a moje rodina ho milujeme a nikdy bychom se ho nevzdali. A 

jestli byste chtěli vědět, kolik jí je, tak jí jsou 3 roky.  

Adéla Stierandová, 5. A 

 

PATRIK DÓŽA 

 

Patrik Dóža zvaný Paddy je nejúspěšnější floorballista hrající v České 

floorballové lize. Sezóna 2016/17 byla nejlepší bodová sezóna, kdy 

nasbíral celkem74 bodů!!! V reprezentaci se Dóžovi moc nedaří. Jeho 

mateřský  klub byl Tatran Střešovice Praha, ale pak nastoupil do o 

několik hvězdiček lepšího klubu FAT PIPE Chodov Praha, kde hraje 

Tom Ondrušek. Tuto sezonu  vyhráli finále proti Mladé Boleslavi, kde 

zase hrají čeští reprezentanti Jiří Curney a Petr Kološ. Patrik Dóža nastoupí příšt í sezónu ve 

Švýcarsku. Rekord bodů, který vytvořil tento hráč, dosud hranici 74 bodů v základní části 

nikdo nepřekonal.  

Kryštof Poruba, 4. A 
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TOMÁŠ JELÍNEK 

 

Tomáš Jelínek je bývalý hokejový reprezentant Československa. Nebyl jenom český útočník, 

ale hrál i v týmu Ottawa Senators, kde byl také 

draftován. Do NHL nastoupil v roce 1992, kdy byly 

také olympijské hry v Albertville (Francie). Zlato 

bralo tehdy Rusko, druhá byla Kanada a třetí 

Československo. V tomto roce jěště čekalo tým 

Mistrovství světa před domácími fanoušky. Tým podal 

stejný výkon a zůstal zase třetí. Tomáš Jelínek si 

připsal devět bodů, což bylo nejvíc bodů, co kdy v 

reprezentaci získal. 

Na Kanadském poháru byl jenom jednou, kde tým 

nepostoupil ani do čtvrtfinále. V základní části zůstali 

šestí. Tomáš Jelínek je aktuálně skautem Calgary. 

 

Kryštof Poruba, 4. A 

 

 

TOP 3 HRY NA PC 
 
 

1. GTA V 

Jednoznačně nejžádanější hrou pro PC je nový díl 

populární a celosvětově známé série GTA. Akční hra se 

silným dějem z pohledu tří různých hrdinů se stala velmi 

oblíbenou především díky tomu, že v ní lze dělat v 

podstatě cokoli – od běžných vycházek, přes kradení a 

řízení aut až po rvačky a střílení na ulicích. Děj GTA 5 se 

odehrává ve fiktivním městě Los Santos, při jehož návrhu se tvůrci inspirovali skutečným 

americkým městem Los Angeles. 

2. Assassasin 

Assassin je jedna z graficky nejhezčích ale zároveň nejnáročnějších 
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her současnosti. Děj z období Velké francouzské revoluce vás postaví do role hrdiny 

bojujícího proti pařížské aristokracii. Zážitky z historických událostí typu dobytí Bastily či 

popravy Ludvíka XVI. se tak pro vás stanou nejen skvělými herními okamžiky, ale také 

připomínkou dějin Evropy. 

 

3. Zaklínač 3: Divoký hon je hitem 

roku 2015. Tato hra na hrdiny (RPG) 

s úžasným grafickým zpracováním 

vás vrhne do otevřeného světa, kde si 

svou postavu utvoříte vlastním 

jednáním. Vylepšujte tak své bojové 

schopnosti a dovednosti, abyste se 

stali opravdovým bojovníkem / 

zaklínačem a ovládli tento temný 

fantazijní svět. 

Kryštof Poruba, 4. A 

 

TLUSTÝ JEDNOROŽEC 

Zrovna teď někdy nedávno se ve vesmíru našla nová planeta. Ták, abychom si to nějak 

shrnuli, našel ji známý astronaut, jmenuje se Franclin Merlin. Byli tam však i další astronauti, 

ale jediný Franclin si všiml té zvláštní planety. Měla na vrchu velký roh. Franclin, Zoe a 

Susan si všimli na té planetě, že není docela normální. Nebyla kulatá, byla šišatá. Museli to 

říct ostatním. Jak se to dozvěděl, James musel hned vykřiknout: „MUSÍME ZMĚNIT 

SMĚR!!!“ „A kam Jamesi?“ „Na tu planetu.“ Tak změnili směr. 

Už tam skoro jsou a Zoe se dívá z okna, protože jediná nemá co dělat. Zoe řekla, že 

vidí růžového koně. A Edward řekl Zoe: „Už toho nechej. Nezapomeň, že ti je třicet.“ Zoe ho 

ale vážně viděla. „Tak a už jsme přistáli.“ řekl nadšeně James. Zoe zase viděla koně. A teď 

řekla všem: „Já jsem ho ale vážně viděla. James chtěl říct, ať už toho vážně nechá, ale Edward 

ho zastavil a řekl: „Tak dobrá, jdeme se tam kouknout.“ Šli to zkontrolovat a opravdu – přímo 

před nimi se objevil nosorožec v plné své kráse. 

 

Bára Biedrawová, 5. B 
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ALIS.IO 

Alis.io je hra na počitači. Hrajete za 

kuličku, jsou tam různe mody, tedy 

druhy hry: FFA INSAT, CRAZY BOT. 

Hra je rozdělena na čísla jako ffa  1 2 3 4 5 

6 insat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 crazy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 bot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 a tak 

dale. Hrou take létají virusy.  Když do nich najedete, tak se rozdělíte na mnoho kousků. V 

rohu obrazovky je mapa, kde je zobrazeno, kde zhruba jste.  Když se vám tam objeví zelená 

tečka, tak je to váš parťák. Na začátku hry si zvolíte svůj nickname - název kuličky jaký 

chcete. Potom se vám tam objeví team. Tam si taky můžete napsat, co chcete a jak se vám na 

začátku objeví kulička, tak si ji můžete změnit, že kliknete na šipku. 

Když chcete hrát, musíte kliknout na play. Hra se ovládá myší. Svou kuličku můžete rozdělit 

– tím, že zmáčknete mezerník. Můžete taky vydat ze sebe malilinkatou kuličku, to musíte 

stisknout na klávesnici písmeno “w”. Dále je ve hře leaderboard - to ukazuje, jaké je aktuální 

pořadí hráčů ve hře. Když se vám tam zobrazí vaše jméno, tak jste v leaderboardu. 

Ondřej Hýža, 4. A 

 

 

Apple je firma, která prodává elektroniku. Zakladatelem je již zesnulý Steve Jobs. 

Apple je jedna z nejprodávanějších značek. Na Applu je strašně moc dobrých her. Jako třeba 

Real Racing, Infinity Blade, Clash of Clans, Vianglory, Minecraft Pe, Infinity Flight, Gta: San 

Andreas. Apple má i svůj operační systém, který je docela výkonný. 

Matouš Zátopek, 4. A  
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Kvízy a jiné zajímavosti   
 

KVÍZ O GARGAMELOVI 
 

1.  Kdo byl Gargamel? 

a) kadeřník 

b) čaroděj 

c) lupič 

 

2. Koho celý život chtěl chytit? 

a) policajty 

b) myš 

c) šmouly 

 

3.Jaké měl zvíře? 

a) morče 

b) psa 

c) kočku 

 

4. Jak se jmenovalo zvíře od Gargamela? 

a) Azrael 

b) Lucky 

c) Dora 

 

5. Máte rádi ŠMOULY? 

a) ANO 

b) NE 

c) NEZNÁM JE 

 

 

 

KVÍZ O NAŠEM MĚSTĚ 

1. V jakém městě žijeme? 

a) Rožnov 

b) Zubří 

c) Rožnov pod Radhoštěm 

d) Lentilková říše 

 

2. Jaké je naše krajské město kraje? 

a) Zlín 

b) Praha 

c) Rožnov 

d) Vsetín 

 

3. Jaká řeka protéká naším městem? 

a) Fialková voda s čokoládou 

b) Řeka 

c) Bečva 

d) Rožnovská Bečva 

 

Barča Seidlová, Barča Biedrawová, 5. A 
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Udělej si svůj ROZVRH HODIN 

 

Protože toto číslo je posledním v tomto školním roce, celá redakce Vám přeje hezké 

prázdniny a těšíme se na Vás v novém školním roce. Komu je líto, že jsou prázdniny a už teď 

se těší na nový školní rok, může si už vystřihnout rozvrh hodin. 

 

Holčičí rozvrh hodin 
Rozvrh 

hodin 1 2 3 4 5 6 
Pondělí       
Úterý       
Středa       

Čtvrtek       
Pátek       

 

 

Klučičí rozvrh hodin 
Rozvrh 

hodin 1 2 3 4 5 6 
Pondělí       
Úterý       
Středa       
Čtvrtek       

       

 
Zhotovila Karoli Pečenková, 5. B 



28 
 

 


