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Školní časopis 1. stupně 

ZŠ   5. KVĚTNA 
ROŽNOV  
POD RADHOŠTĚM  PĚTIKVÍTEK 
 



Milí čtenáři, 

jaro je v plném proudu a vy si určitě plnými doušky užíváte slunečných dnů. Ale, jak to tak bývá, na jaře nás 

může překvapit i bouřka nebo jarní déšť, a to je právě chvíle, kdy se můžete pohodlně uvelebit a začíst se 

do stránek našeho časopisu… 

Na co se můžete těšit… 

• Dozvíte se, co se děje ve škole… 

• Fotoreportáž ze ZOO Lešná 

• Hádanky, kvízy, křížovky 

• Seznamka s 1.B 

• Ankety s obyvateli našeho městečka 

• Zajímavosti o zvířátkách 

• Navštívíme Island a Francii… 

        a spousta další zábavy…. 

                                                                                                                            

Bára Dvořáková, 5.B 

Velký úspěch v ekologické soutěži „Poznej a chraň!“  

Jestli si ještě pamatujete na pondělí 2. dubna tak si přečtěte tento 

článek. V tento den Stella Marková, Áďa Kolaříková a Maruška Křížková 

z pátých tříd za doprovodu paní učitelky Vašenkové jely do Vsetína 

účastnit se  Ekologické soutěže. Vlak měl velké zpoždění. My jsme se 

bály, že to nestihneme, a opravdu jsme přijely pozdě. Vedoucí soutěže 

na nás naštěstí počkali a sotva jsme usedly, začali vysvětlovat písemnou 

část testu a poznávačku. Dovysvětlovali a my jsme se pustily do 

písemné části. Někde jsme zaváhaly, ale nakonec to dobře dopadlo. Po 

první části jsme se hrnuly do vedlejší místnosti na poznávačku. Ta 

dopadla taky docela dobře. 

 A po všech úkolech následovalo vyhlášení. Vyhlašovat začali organizátoři 

od 5. místa, ale ani na 5. a 4. místě jsme nebyly. Doufání, že budeme 3., 2. 

nebo dokonce i 1. už pomalu přestávalo. Přestaly jsme věřit….Ale to byla 

chyba! Jakmile vyhlásili druhé místo, přišlo na řadu první. My už zklamané 

že jsme se neumístily, jsme pomalu přestávaly vnímat, co se kolem děje, 

když v tom to přišlo… „A na prvním místě se umístili“ chvilka ticha… a pak… 

„ ZŠ 5. května – Stella Marková, Adéla Kolaříková a Marie Křížková“. My 

jsme skoro dostaly infarkt ☺. Ten pouhý sen být první, se nakonec vyplnil. 

 

JARO UŽ JE TU…. 

 

POŘÁD SE NĚCO DĚJE…. 



Nastoupily jsme si vedle sebe a děkovaly za gratulace. Dostaly jsme tričko, 

batoh, diář, DVD a barvy na batoh. S paní učitelkou jsme radostí skákaly. Šli 

jsme se obléct a s velkou radostí odjely autobusem zpátky. Ještě jsme se 

z toho skoro nevzpamatovaly.  

Úspěch v tomto kole nás katapultoval do krajského kola, které se konalo 19. 

dubna v Želechovicích.  Konkurence zde byla mnohem větší a vyrovnanější, 

ale my jsme se rozhodly bojovat až do poslední chvíle. Tentokrát jsme věřily, 

že uspějeme a odměnou nám bylo krásné 3.místo! 

                                                                                                                                              Stella Marková a Adéla Kolaříková 5.B  

Vítání jara v 1.A 

Ve středu 4.4.2012 proběhl ve třídě 1.A další projektový den, 
tentokrát na téma jaro, a vše, co se okolo jara odehrává. A protože 
tento den připadl zároveň na středu velikonoční, tudíž škaredou, byli 
všichni žáčci jaksepatří vymóděni. 

V českém jazyce prověřila jarní křížovka jejich čtecí dovednost, 
znalost názvů jarních kytiček i psaní velkých tiskacích písmen, v 
prvouce se navzájem hledaly 
dvojice zvířátek podle hlasu a 

žáci si zopakovali jména mláďátek a jejich zvířecích rodičů. 
Největší radost jim však udělaly pracovní činnosti a hudební 
výchova, ve kterých si vyrobili z vyfouklých vajíček Mařenu a s 
pásmem básniček, říkadel i jarních písní se vydali v průvodu 
rozloučit se se zimou i s kamarády z vedlejších tříd. Jen do vody se 
nakonec žádná Mařena nedostala, protože se s ní chtěli pochlubit 
svým rodičům a odnesli si ji tedy domů. I přesto věříme, že se jim 
paní Zimu už definitivně podařilo vyhnat. 

Čaj o páté v 5.A 

V pondělí 16. dubna 2012 odpoledne proběhla v 5.A třídní akce s 
názvem „ Čaj o páté aneb Podvečer s K.J. Erbenem“. Při čaji a perníku, 
který upekla jejich paní učitelka a také Maruška Křížková, se děti 
dozvěděly o životě tohoto spisovatele. Poté podle ukázek hádaly 
pohádky, které Erben sesbíral a sepsal. Nejvíce ale děti zaujaly 
zfilmované balady Vodník, Polednice a Svatební košile, které paní 
učitelka promítla v počítačové učebně. Není divu, že některé děti se 
pak trošku bály jít domů, a proto si je rodiče raději ze školy vyzvedli. 

 

Den Země ve školní družině 

Ve čtvrtek 26. dubna 2012 proběhla celodružinová akce ke Dni 
Země. Soutěž žákovských dvojic se uskutečnila v blízkém okolí školy. 
Děti putovaly za krásného počasí po jednotlivých stanovištích a 
plnily jednoduché i náročnější úkoly z říše rostlin, ptáků, stromů a 



ZDRAVÍME ZE ZOO 

LEŠNÁ! 

Gorilí samice je 

smutná, protože ji trápí 

revma.... 

 

Za to u lemurů je veselo!  

Narodily se jim hned 

dvoje dvojčata a vesele 

skotačí☺ 

 

třídění odpadu. 

   Exkurze do ZOO Zlín 

V úterý 24.4.2012 žáci 1.B, 2.B, 3.A a 4.B navštívili Zoologickou 
zahradu Zlín, kde se mimo jiné zúčastnili přednášky o životě 
primátů s názvem „Naše chlupatá rodina“. S nadšením jsme 
pozorovali všechna zvířata, květiny i stromy a zároveň si 
připomněli, že je důležité chránit naši planetu. Ve zlínské ZOO žije 
víc než 1 200 zvířat, která jsou rozdělená podle jednotlivých 
kontinentů – Afriky, Asie, Austrálie, Střední a Jižní Ameriky. A 
protože si nechceme krásné zážitky z této návštěvy nechat jen pro 
sebe, rozhodli jsme se připravit pro děti, které s námi nebyly, 
malou fotoreportáž.  

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOREPORTÁŽ ZE ZOO LEŠNÁ…. 



Sloni jsou opravdu 

obrovští. Ale tady jsme se 

jich bát nemuseli, 

protože na nás byli moc 

milí…No i když jeden na 

nás vystrkuje zadek☺. 

 

Nebáli jsme se ani 

velkých šelem. 

I když lev nám svým 

řevem dával jasně 

najevo, kdo je tady 

králem. 

 

Nebezpečný pochod přes 

visutý most do ještě 

nebezpečnější voliéry 

supů…. 

Naštěstí už byli po 

obědě☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úsměv –řekněte 

sýýýýýr☺ 

Huráááááá, jdeme na 

medvědy! 

 

Ten aligátor se vůbec 

nehýbá! Dělá mrtvého a 

jak se k němu přiblížíte 

udělá CHRAMST!!!! 

My se na něj díváme 

raději pěkně z bezpečí 

 

To je luxus! Tučňáci mají 

vlastní bazén! A pěkně 

v něm řádí☺. 

Ještěže je  ta anakonda za 

sklem! Je opravdu 

obrovská! 

 

Lachtani se vyhřívají na 

sluníčku. Jeden z nich se 

právě chystá skočit do 

bazénu šipku. 

Náš výlet je u konce. 

AHOJ MILÁ ZVÍŘÁTKA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Určitě jste ve fotoreportáži nepřehlédli mohutné šedé zvíře s obrovskýma ušima. Ano, je to slon. Tohle 

zvířátko je oblíbené především jako plyšová hračka, nebo upomínkový předmět z porcelánu, který má 

přinášet štěstí…. Sloni žijí v Africe nebo Indii a my je můžeme obdivovat alespoň v ZOO, kterou jsme 

navštívili. Všichni víme, jak slon vypadá. Ale víte, proč je slon v africké přírodě důležitý?  

 

SLON A ZÁKONY PŘÍRODY 
Krása přírody spočívá v tom, že má vše dokonale promyšleno a všechno živé i neživé má na světě svou 

důležitou úlohu, na které závisí životy ostatních. A co takový slon? Slon je obrovský a jeho nohy nám 

připomínají čtyři mohutné sloupy. Dokážete si představit, že by vám šlápl na nohu? Au…au….asi by to 

hodně bolelo. Ale představte si, že kdyby sloni v Africe vyhynuli, nerostla by tam už žádná tráva, která je 

potravou pro mnoho jiných druhů zvířat. Sloni svou váhou zadupou výhonky suchých a pichlavých keřů, 

kterými by vše zarostlo a po zelené trávě by nezbylo ani památky. Díky slonům, roste v Africké savaně 

tráva! Bez ní by vyhynulo mnoho dalších býložravců, především kopytníků, kteří v Africe žijí.  

 

NEJEN SLON, ALE KAŽDÉ ZVÍŘÁTKO A KAŽDÁ ROSTLINKA MÁ NA SVĚTĚ SVŮJ VÝZNAM, A PROTO JE 

DŮLEŽITÉ PŘÍRODU CHRÁNIT A PEČOVAT O NI, PROTOŽE TÍM CHRÁNÍME A PEČUJEME I O SEBE. 

NEZAPOMÍNEJTE, ŽE PŘÍRODA NÁM DÁVÁ PODMÍNKY K ŽIVOTU, DÍKY NÍ MŮŽEME DÝCHAT A TEDY ŽÍT! 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO VAŠI TŘÍDU….. 
 

TÉMA: „VELKÁ SLONÍ RODINA“ 
PODMÍNKY SOUTĚŽE: Namalujte obrázek 

sloní rodinky, libovolnou technikou, formát 

minimálně A3. Obrázek může být kolektivní – 

jeden za třídu nebo můžete malovat ve více 

skupinkách a dát za třídu více obrázků, je to 

jen na Vás! Porota vybere nejpovedenější 

obrázek sloní rodinky z jedné třídy. Pozor, 

nezáleží na počtu obrázků za třídu, ale na 

kresbě samotné.  

Vítězná třída vyhraje velký balík sladkostí! 

Všechny práce budou vystaveny ve 

vestibulu před školní družinou. 

 

                                                                                                                                   

Malá inspirace z naší návštěvy v ZOO Lešná. 

 

 

Hodně štěstí Vám přeje Váš redakční tým! 

 

VELKÁ SLONÍ SOUTĚŽ…. 



Kvíz pro naše malé spolužáky 

1. Kolik trpaslíku měla Sněhurka?  

2. Kolik měla Popelka oříšků? 

3. Vyjmenujte alespoň tři pohádky, kde vystupuje Honza. 

4. Co měla princezna na čele? 

5. Vyjmenuj alespoň 5 trpaslíku od Sněhurky. 

6. Jak se jmenovala pyšná princezna ze stejnojmenné pohádky? 

7. Karkulku snědl vlk nebo zajíc? 

Doufáme, že jste odpověděli správně a jestli ne, tak si to zkuste znova! 

Správné odpovědi najdete na poslední straně.                                                                          

                                                                                                        Marek Lokša, Dan Stejskal a Tomáš Strnadel, 4.B 

Špalíček  hádanek 

Ahoj holky a kluci, vybrala jsme pro vás několik hádanek. Můžete si zkusit hádat s kamarádem ve dvojici. 

Tak hádej, hádej, hadači…  Správné odpovědi najdeš na poslední straně.

Máme spoustu 

kočiček,         

ani jednoho kocoura.                                                                  

Máme spoustu 

kočiček,                                                            

ani jedna nemňourá.     

 

Nejdřív šátek přes 

oči, 

ještě trochu zatočit.  

Pak už kroku nelituj –  

koho chytíš, bude 

tvůj. 

 

Na peci se skrývá, 

rodiče se za něj stydí.                                                       

Všechno ale jinak 

bývá, 

nakonec je 

nejchytřejší z lidí. 

 

Vylákat se snadno 

nedá,                                                 

kam ji vedl sojčí 

hvizd. 

 S vlkem si moc 

nepohrála,                       

babičku jí běžel sníst. 

 Lucka Kalužová, 4.B 

Kvíz pro starší kamarády 

1. Kolik nohou má pavouk? 

2. V čem bydlí zajíc? 

3. Kolik krčních obratlů má žirafa? 

4. Kdo je největší spáč ze světa zvířat? 

5. Kde žije panda velká? 

6. Které zvíře vypouští páchnoucí tekutinu?                                                                                                          

Správné odpovědi najdete na poslední straně. 

Tomáš Juráň, 4. B 

 

 

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ…. 



1. j a e r í
2.

3.

4.

5. J
6. s d k á

7.

8.

Jarní křížovka 

Znáte jarní kytičky? Ověřte si to v následující křížovce. Doplňte do křížovky názvy jarních květin. U první 

rostlinky ti napoví písmenka v křížovce, další doplň podle obrázků. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Stella Marková, 5.B 

Procvič si matematiku 

Vybarvi jablíčko podle výsledků: 

16  =  červená 

7 =  zelená 

72 =  fialová 

25 = žlutá 

Alžběta Barošová, 4.B 



Jarní SUDOKU                                            Jarní hádanky 

1. Jaký má lidový název smetanka lékařská? 

a) kopretina 

b) pampeliška 

c) petrklíč 

2. V jaký den jsme slavili letos Velikonoce? 

a)  3. května 

b)  24. prosince 

c)  9. dubna 

3. Doplň chybějící slovo petr …… 

a) klíč 

b) golem  

c) houba 

4. Jak se odborně jmenuje petrklíč? 

a) violka                                         O. Adamec, 4.B 

b) fialka 

 Štěpánka Bílková, 3.A                                                                   c) prvosenka jarní 

         Tomáš Strnadel, Ondra Adamec a Dominik Krůpa, 4.B 

Vybarvi si obrázek 

30. dubna se konal slet všech čarodějnic. Pokud jste na takovém sletu byly, určitě jste tam viděly i tuto 

čarodějnici. Vybarvit si ji můžete podle své fantazie ☺. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Lenka Jemelková, 4.B 



Pohádkový  kvíz             

1. Kde bydlí Křemílek a Vochomůrka? 

u) v dubové chaloupce     p) v perníkové chaloupce       h) na stromě 

2. Koho  si  vzal  Shrek za manželku  

ž) Terezu        n) Marlenku            č) Fionu 

3. Co donesla Karkulka babičce? 

e) víno, koláče a  kytičku       t) vodu, koláče a kytičku              k) med, koláče a kytičku 

4. Kolik musel získat Plaváček v pohádce děda Vševěda zlatých vlasů? 

h) 5                   r) 2                       n) 3 

5. Kolik bylo v pohádce o Sněhurce trpaslíků?  

Í) 7                  f) 15                        v) 10 

6. Kolik oříšků dostala Popelka od tatínka? 

z)  5                 j)  3                           l) 2 

7. Kolik je ve šmoulí vesnici  šmoulů? 

g) 102             s) 103                     e) 101 

8. Jak se jmenuje syn od Rumcajse a Manky?  

m) Cipísek       l) Písek              d) Cidísek 

9. V  jakém lese žije medvídek Pú a jeho přátele? 

u) ve  Stokorcovem  lese             l) v Modrém  lese            g) v Medovém lese 

10. Jak se jmenovaly dvě děti z pohádky O perníkové chaloupce? 

j) Lenka a Tomáš   k) Tereza a Marek  č) Jeníček a Mařenka  

11. Kolik bylo kůzlátek v pohádce O kůzlátkách? 

e) 3              z) 8                a) 9 

12. Co tahal dědeček s babičkou, vnukem, vnučkou, pejskem, kočičkou a myškou? 

k) strom     n) řepu           l) jabloň 

13. Kdo je to Otesánek? 

o) zvíře        í) pohádková bytost           l) savec 

Tajenka : ____________   ____    ______________ .                             Simona Žišková, Žaneta  Juřičková, 4.B 

Jak na to:  Z písmen u 

správných odpovědí vznikne 

tajenka. Tajenkou je věta 

složená ze tří slov. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 



Křížovka 

 

Má to bodliny a žije to v lese….. 

 

Ve třídě na ni píšeme křídami……. 

 

Žije to ve vodě a dýchá žábrami…….. 

 

Můžu na tom hrát hry nebo jít na 

internet……. 

                                                                                                                        L. Jemelková, T. Valová, A. Barošová, 4.B 

 

Hádanky ze zvířecí říše – Kdo jsem? 

1. Žiju v Africe, jsem černo bílá a živím se listím….. 

2. Jsem bílý, žiju v Antarktidě a živím se masem…. 

3. Jsem rychlý živím se masem mám černé tečky a žiju v Africe….. 

4. Jsem masožravec, žiju v Africe mám hřívu a ze všeho nejraději spím…..  

5. Jsem šedý, žiju v Evropě a jsme většinou ve smečce a snědl jsem Karkulku s babičkou☺ 

6. Jsem velká, mam dlouhý krk, živím se listím a žiju v Africe….. 

Tak co, uhádli jste všechna zvířátka? Pokud ne, odpovědi naleznete na poslední straně.  

Tomík Juráň, 4. B 

Vtipná křížovka 

Ve kterém měsíci jsme letos  slavili Velikonoce ?                    2. písmeno                         

Komu se říká doktor stromů?                                                      1. písmeno   

 Jak se anglicky nazývá brouček                                                  2. písmeno         

Kdo ve dne spí a v noci je vzhůru?                                             1. písmeno 

Které zvíře staví hráze? (odpověz v množném čísle)              5. písmeno 

Kdo je  králem zvířat?                                                                   1. písmeno 

Přijde Pepíček domů a říká tatínkovi: „No tak jsem zkusil to Kinder vajíčko, co si ho všichni tak chválili.“ 

Tatínek se zeptá Pepíčka  jaké bylo a Pepíček říká: „ No bílek byl dobrý, ale žloutkem jsem se málem ____________.“ 

Dominik Krůpa, 4.B 

Jak na to:  Konec vtipu se 

dozvíš z tajenky. Zapiš na 

zadané písmeno ze své 

odpovědi.  



Jaro 

Jaro je když, kdy se zvířátka probouzejí ze zimního spánku, jarní rostlinky klíčí z půdy. Jaro začíná dnem 21. 

března. Bledule a Sněženky jsou mezi prvními, které se už zdola dívají na svět. Následují krokusy, které září 

všemi barvami. Zvířecí maminky v lese pod stromem čekají svá mláďata. Lani se narodí koloušek, lišce se 

narodí malá liščata, vlkovi zase vlče, koze kůzlata a slepičky snesou vajíčka, ze kterých se pak narodí 

kuřátka. Na jaro taje sníh, který máme tak moc rádi. 

Adéla Kolaříková 5.B 

Šmoulí příběh 

Byla nebyla jedna malá šmoulí vesnice, ve které bydlelo 101 šmoulů. Jednoho dne se šmoula jménem 

Koumák vydal ven. A víte, co dělal? Každého hned poučoval. Vždycky ho proto někam vyhodili. Až jednou 

se ocitl až v Gargamelově hradu. To bylo nadělení! Když ho Gargamel chtěl uvařit, vzpomněl si, že 

zapomněl špenát. A Gargamel si říká, že bez špenátu to přece nejde. „Počkej tady šmoulo a Azraeli ty ho 

hlidej“. A víte, co se stalo? Začala honička. Když v tom se objevil Taťka šmoula a pomohl mu. A jaké z toho 

plyne ponaučení: Nepoučujte.                                                                                                

Žaneta Juřičková, 4.B 

ZÁHADA ŠKOLNÍ KNIHOVNY 

Jmenuji se Tonda Koblížek a chodím  do 3 .C .  Jednou jsem  do knížky nakreslil, jak jdu s mým pejskem do 

knihovny a jak označkoval  semafor. Kdyby vedle mě neseděla Eliška Okatá, tak by se na tom semaforu 

rozsvítila zelená. Eliška má ode mne přezdívku žalovníček, protože vždycky na mě něco řekne a v tomto 

případě to byl můj obrázek v knize z dějepisu. Paní učitelka mi za trest dala hromadu knih ,že se mám projít 

do školní knihovny a vrátit knihy. Nikdo z žáků do knihovny nesmí, ale to paní učitelku zrovna nezajímalo, a 

tak jsem šel. Cesta k ní byla strašidelná, na dveřích bylo napsáno „Dětem vstup zakázán“ a já jsem nevěděl, 

čeho se mám bát víc, jestli naší paní učitelky nebo strašidelné a záhadné knihovny. Vybral jsem to, že 

překonám svůj strach a vstoupím do strašidelné školní knihovny. Všude tam byla tma a zima, jednou za  čas 

se ozvalo strašidelné šramocení…. Snažil jsem se v té tmě najít vypínač, ale zakopnul jsem o něco 

měkkého…  To něco kviklo a naštěstí šel kolem školník, všiml si otevřené knihovny a šel se podívat, co se to 

tam děje…. Uviděl mě, ale všemu věřil, protože měl v mládí také paní učitelku Frankovou. Nakonec opravil 

vypínač a to měkké co mě pořádně vyděsilo, byla školní kočka Míca.  

Lucka Kalužová, 4.B 

 

 

 

 

 

MALÍ SPISOVATELÉ…. 



 

Školní zajíc    

Každý den vidím z okna zajíce, 

utíkat v trávě divoce. 

Divoce, divoce utíká, 

až se hodně zadýchá. 

Pak si lehne do křoví, 

v travičkové posteli.  

Jí tam velkou mrkvičku, 

kterou sní za chviličku. 

                            D. Krůpa, R. Čechmánek, 4.B 

Jaro je tu 

Jaro je tu zase, 

Květy všude voní. 

Venku běhá ježek, 

Veverky se honí.  

Slunce pěkně svítí,  

ptáci zase zpívají. 

V lese roste kvítí, 

ovce mladé mívají. 

                                          Nastěnka Butok, 3.A 

 

 

 

 

 

                                  Obrázek: Štěpánka Bílková, 3.A 

 Básnička o jaru 

Jaro už k nám přišlo, 

sluníčko už vyšlo. 

Petrklíč vystrkuje nos 

a ve větvích zpívá kos. 

Poslouchám kosa ráno, 

když si dávám kakao. 

Vidím jeho hnízdečko, 

má tam jedno mláďátko. 

Jaro je moje oblíbené,  

je tak krásné a barevné. 

To je konec básničky 

zase příště dětičky!!!! 

O. Adamec, T. Strnadel, D. Krůpa, 4.B 

Jaro 

Když jdeme ven na jaře,  

vidíme u rybníka rybáře. 

Ten drží velkou rybu, 

pak kačenkám jídlo nasypu. 

Na jaře jsou velikonoce, 

kluci nás honí divoce. 

Říkají básničku za vajíčko, 

na nebi svítí sluníčko. 

Všichni se radují a jara si užijí. 

Stella Marková 5.B 

 

CHVILKA POEZIE…. 



A máme pro Vás druhý díl naší seznamky. Tentokrát Vám představíme třídu 1.B. Do této třídy chodí 9 

kluků: Marek, Kuba, Vašek, Honza, Alex, Ondra, Lukáš, David a Jirka a 8 děvčat: Esterka, Adélka, Jarmilka, 

Nikolka, Martinka, Sofinka, Anetka a Kristýnka. A tady jsou:  

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

  

A jak se našim prvňáčkům ve škole líbí? Pojďte se jich na to zeptat… 

1. otázka: Líbí se vám ve škole?                     Odpovědi: nejčastěji odpovídali JO☺☺☺☺. 

2. otázka: Jaký předmět máte nejraději?     Odpovědi: k našemu překvapení vyhrála MATEMATIKA! 

3. otázka: Jaká je vaše paní učitelka?           Odpovědi: hodná, milá, perfektní…..prostě samá chvála☺☺☺☺! 

4. otázka: Co děláte o přestávce?                  Odpovědi: svačím, chodím do herny, hraju si na koberci… 

5. otázka:  Co se ti v naší škole líbí nejvíc?   Odpovědi: vítězem je TĚLOCVIČNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAMTE SE…. 

Slovo má paní učitelka☺ 

„Jsou to správní kluci a holky, jak mají 

být. Rádi se smějí, soutěží a dokonce i 

učí☺. Písmenka i číslice zvládli levou 

zadní a teď už sami přečtou i celou 

pohádku. Mám z nich velkou radost a 

doufám, že i příští rok si spolu skvěle 

užijeme! Vždy s úsměvem☺!“ 

           Paní učitelka Renáta Bělunková 

● ● ● 

Na výletě v ZOO 

Lešná se prvňáčkům 

moc líbilo.  

● ● ● 

 



   Stoupání na Jurkovičovu rozhlednu 

V pondělí 7.5.2012 se obě první třídy vydaly na dopolední výlet, aby 
na vlastní oči spatřily a vlastní "nohy" vyšláply nově otevřenou 
rozhlednu na Karlově kopci 
v Rožnově pod Radhoštěm. 
Je opravdu krásná a i když 
počasí nebylo zrovna 
ideální, mají prvňáčci pěkný 
zážitek z výhledu na naši 
barevnou školu a okolí 

Rožnova a cestou mohli spatřit i některé zajímavé živočichy. 
Podařilo se jim také spočítat, kolik schodů vede až na vrchol 
rozhledny. Je to přesně ...  Ale to vám přece neprozradíme :-)  

Netradiční hudební výchova v 1.B 

Ve čtvrtek 10.5.2012 se prvňáčci zúčastnili ve spolupráci s 
hudební školou Jofiel netradiční výuky hudební výchovy. Žáci se 
na chvíli proměnili v obyvatele africké vesnice, kterou už dlouho 
sužuje sucho. Jedinou záchranou celé vesnice je déšť, který lze 
přivolat písní, ale ne jen tak ledajakou. Na písni se musejí podílet 

úplně všichni obyvatelé. 
Děti se rozdělily do 
několika skupinek, 
z nichž každá dostala 
důležitý úkol – bubnovat, 
zpívat, vyťukávat rytmus 
či hrát melodii na 
speciální nástroje 
jménem boom whackers. 
Nakonec spojily své 

snažení a výsledkem byl úžasný dětský orchestr, který písní Kočka 
leze dírou opravdu přivolal déšť☺. Děti se prakticky seznámily se 
stupnicí, dokázaly si, že jsou všechny nadané a stmelily třídní 
kolektiv.  

Naše prvňáčky už znáte a my jim přejeme spoustu školních úspěchů, 
kamarádů a legrace! 

                                                                                AHÓÓÓÓÓJ! 

 

 

 

 

 

 



 

V této nové rubrice vás budeme pravidelně seznamovat s evropskými zeměmi. Dnes se s námi podíváte do 

Francie a na druhý největší ostrov v Evropě Island.  

ISLAND 

Island je stát v Evropě. Je na něm asi 205 základních škol, 36 
středních a 12 vysokých. Jejich úředním jazykem je islandština. Hlavní 
město je Reykjavík. Island obklopuje nekonečný oceán. Má rozlohu 
asi 103 125km. Je druhým největším ostrovem v Evropě. Na Islandu 
žijí taky nejznámější islandští poníci. Jsou zbarveni všemi barvami a 
mají hustou krátkou hřívu.  Na zemi je hodně ledovců. Je tam řeka 
Fúlilaekur. Hlavním pokrmem islandské kuchyně jsou ryby, potom 
jehněčí a mléčné výrobky. Tradičními pokrmy jsou Skyr, Scrota, žralok 
a ovce. Islandská hudba je příbuzná s nordickou hudbou a zahrnuje 
tradiční folkovou a popovou hudbu. Islanďané jsou výborní na ledu a 
šplhání po skalách. Na Islandu se platí islandskou korunou. 

Adéla Kolaříková, 5.B 

FRANCIE 

Co bychom měli vědět o Francii? Jistě jste už někdy 

slyšeli jméno města – Paříž. Paříž je hlavní město 

Francie. Od roku 2009 je napočítáno 62 880 529 

obyvatel. Nejvyšší horou ve Francii a zároveň v celé 

Evropě je Mont Blanc s nadmořskou výškou 4 

810,45 metrů. Kdybyste jeli do Francie, jistě si 

vezměte eura, kterými se zde platí. Úředním 

jazykem je Francouzština. Oficiální název Francie je 

Francouzská republika. Vznikla 4. září 1870. 

Současným prezidentem je Francois Hollande. 

Francie sousedí s 8. státy – Belgií, Lucemburskem, 

Německem, Švýcarskem, Itálií, Španělskem, Andorrou a Monakem. Jistě vás zajímá, které sporty mají 

francouzi rádi. Nejpopulárnějším sportem ve Francii je fotbal. Dalšími populárními sporty ve Francii jsou 

cyklistika (ve Francii se každoročně pořádá světoznámá Tour de France) ragby, lehká atletika a tenis. Ve 

Francii se za delikatesy považuje jejich světoznámý sýr, bagety a víno.  Kromě hlavního města Paříže (v něm 

žije přes 12 milionů lidí) jsou největšími městy Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, 

Montpellier, Bordeaux nebo Lille. 

Stella Marková, 5.B 

 

 

CESTUJEME PO EVROPĚ…. 



KUNA LESNÍ 

Kuna lesní má dlouhé štíhlé tělo s kratšíma nohama a huňatým ocasem. Její srst je 

čokoládově hnědá. Na hrdle má kuna lesní žlutou skvrnu. Z pachových žláz pod ocasem 

vylučuje látku, kterou si značí svůj revír a zahání tak 

nepřátele. Blízkostí lidí se vyhýbá, na rozdíl od kuny 

skalní, která se stále častěji objevuje i ve velkých 

městech. Kuna lesní umí výborně šplhat a skákat. 

Většinou se pohybuje skoky vpřed. Pro své doupě si 

vyhledává dutiny stromů, hromady dříví nebo opuštěná 

doupata veverek. Samička mívá dvě až pět mláďat, která 

zůstávají u matky až do podzimu. 

Životní prostředí 

Kuna lesní žije převážně v listnatých a smíšených lesích. 

Je rozšířená po celé Evropě. Kuna se ve dne ukrývá ve 

svých doupatech a v noci je se vydává na lov. Nejraději 

loví myši, veverky a ptáky, žere ale také hmyz a plody. 

Nastěnka Butok 3.A 

MÝVAL SEVERNÍ 

Mýval severní je nejrozšířenějším členem čeledi medvídkovití. Typickým znakem této šelmy  je jeho 

černobílá obličejová maska,  šedohnědá srst a černobílý příčně pruhovaný ocas. 

Životní prostředí 

Toto zvíře je aktivní v noci a žije v listnatých a smíšených lesích  

bohatých  na  vodu,  ale  také  v zahradách a v parcích.  Přes den 

mýval spí v dutinách stromů, v noci chodí na lov.  Nejraději chytá ryby 

a obojživelníky, ale také hmyz, žížaly a ptáčata.  Na podzim si 

pochutná i na bobulích, lesních plodech a vejcích. Mýval severní umí 

výborně šplhat a plavat.  Při hledání potravy velmi šikovně nahmatává 

svými předními tlapkami v nízké vodě pod kameny nebo v usazeném 

bahnu svou kořist.  Vypadá to, jakoby svou potravu myl, proto se 

tomuto zvířátku říká mýval. Samička přivádí na svět dvě až čtyři ještě 

slepá mláďata,   která  již  mají  jemnou srst. 

VÍTE ŽE… Mývalové byli dovezeni na začátku 20. století ze severní 

Ameriky do Evropy kvůli svému kožichu.  Zaběhnutá zvířata se 

mezitím rozmnožila a cítí se dobře i u nás.                                               Veronika Sklenářová a  Štěpánka Bílková, 3.A 

 

MÁME RÁDI ZVÍ ŘATA…. 



ZAJÍMAVOSTI O MĚKKÝŠÍCH 

Masožraví plži 

Zvířata, která se živí masem se nazývají masožravci. Někteří aktivně loví – zabíjejí kořist, jiní (říká se jim 

mrchožrouti) se živí mrtvými nebo poraněnými zvířaty. Mnozí mořští plži jsou masožravci. Jejich ústa bývají 

na konci dlouhé trubice (chobotu), kterou zkoumají vnitřek lastur a těl jiných živočichů. I mořští plži mají 

malinké zoubky, aby mohli trhat maso.  

Suchozemský zabiják 

Většina suchozemských plžů jsou býložravci, ale někteří jsou masožravci. Požírá jiné plže a trhá je dlouhými 

ostrými zoubky. Po stopách potravy se pohybuje rychle, natahuje tělo, aby pevně uchopil svou oběť. 

Býložraví plži 

Suchozemští a sladkovodní plži jsou většinou býložraví (živí se rostlinami). Mají zvláště rádi uhynulé a 

rozkládající se rostliny. Někteří mořští plži mají jazykovou pásku (radulu) pokrytou drobnými ostrými 

zoubky, kterými strouhají, krájejí, trhají a drtí rostlinou potravu. 

Pastva na mechu 

Mnoho plžů okusuje mechy a lišejníky rostoucí na stromové kůře. Šneček pomalu natahuje tělo, aby 

prozkoumal kmen stromu. Ústa a malá tykadla jsou hmatové, čichové a chuťové orgány, které mu slouží 

k prozkoumání potravy. 

 Schránka plžů se nazývá ulita, která se skládá z jedné části a je spirálně stočená. Plže dělíme někdy na 

vodní a suchozemské. Plži jsou například hlemýždi.                                                                    Stella Marková 5.B 

 

LACHTANI 

Lachtani jsou poměrně velcí živočichové s hustou srstí, která 

bývá po namočení tmavší, s velkou zásobou podkožního tuku. 

Jsou tak skvěle přizpůsobeni životu ve vodě, kde tráví většinu 

svého života, ale k rozmnožování, odpočinku a spánku dochází 

na souš. Víte, že lachtani nepotřebují pít vodu, protože všechny 

tekutiny dostávají z potravy? Musí ale hodně a často jíst. 

Vyskytují se kolem pobřeží. Jsou velmi hraví. Lachtani se chovají 

i v ZOO, kde předvádějí své triky. 

 

Adéla Kolaříková5.B 

 

 



 

Opět jsme vyrazili do ulic našeho městečka, abychom potrápili někdy trošku záludným otázkami rožnovské 

obyvatele. U první ankety zavzpomínali dospěláci na svá školní léta.  

Zpátky do školy…. 

1. Chodili jste rádi do školy?       K našemu překvapení odpovědělo 8 z 10, že ANO.:-) 

2. Jaký byl váš nejoblíbenější předmět?  Nejčastější odpovědi: TV, ČJ, M, PŘ, VV a HV. 

3. Chodili jste na ZŠ 5. Května? Tedy na tu naši?    Na bývalého žáka naší školy jsme přece jen narazili, 

i když jen na jednoho. Ale na svá školní léta vzpomínal rád. 

4. Chutnalo vám jídlo ve školní jídelně? Zjistili jsme, že školní jídelna nevaří vůbec špatně, protože i na 

tuto otázku odpovídala většina dospělých, že ANO. A naše školní jídelna vaří ze všech nejlíp☺! To 

můžeme sami potvrdit☺. 

                                                              A. Kolaříková, B. Dvořáková, 5.B,, T.Valová, l.Kalužová,A. Barošová, 4.B 

Z pohádky do pohádky… 

 Kdo by neměl rád pohádky! V následující anketě na ně vzpomínali i dospělí a bylo vidět, že pohádky je   

stále baví. 

1. Ze které pohádky je princezna Lada?    Správně: 9     Špatně: 1 

2. Ve které pohádce je motýl Emanuel?   Správně: 8     Špatně: 1 

3. Ve které pohádce vystupuje nesmrtelná teta?   Správně: 9   

Nevěděl: 1 

4. Ze které pohádky je princezna Krasomila?   Správně: 8   

Nevěděli: 3   

                                        Š. Bílková, E. Martinková, N. Butok, 

3.A 

Pro chytré hlavy… 

Konec legrace! Následující otázky budou opravdu záludné☺. 

1. Jaké je hlavní město Švédska?  Správně odpovědělo 6, nevěděli 2.    

Odpověď:  Stockholm 

2. Jaké barvy má polská vlajka?     Správně odpověděli 4, nevěděli  3.   Odpověď:červenou a 

bílou.    

3. Jaké je hlavní město Nového Zélandu?    Správnou odpověď neznal nikdo z dotazovaných. Odpověď: 

Wellington. 

4. Co je Kečuánština?  Tady nás dospěláci překvapili, protože 5 správně odpovědělo, že Kečvánština je 

indiánský jazyk z  Ameriky. My jen upřesníme, že tento jazyk se používá zejména v Peru a Bolívii.   

Stella Marková, 5.B 

 

SLOVO MÁTE VY…. 



 

Kvíz pro naše malé spolužáky 

1.sedm, 2. tři, 3. Honza málem králem, Hloupý honza, Jak Honza ke štěstí přišel, 4. hvězdu, 5. Kejchal, Dřímal, Štístko, 

Šmudla, Bručoun, 6. Krasomila, 7. Vlk 

Špalíček  hádanek 

1.kočičky ve váze, 2.hra na slepou bábu, Hloupý Honza, Červená Karkulka. 

Kvíz pro starší kamarády                                     Jarní hádanky  

1.osm, 2.v pelechu z trávy, 3.sedm, 4. Lenochod, 5. v Asii, 6. skunk.                         1.b), 2.c), 3. a), 4.c). 

Hádanky ze zvířecí říše – Kdo jsem? 

1.zebra, 2.lední medvěd, 3.gepard, 4.lev, 5. vlk, 6. žirafa. 

 

Prázdniny se kvapem blíží a my přejeme všem žákům i učitelům, aby byly 

nezapomenutelné, veselé a plné nevšedních zážitků! 

Rozloučit se školou se můžete na ZAHRADNÍ SLAVNOSTI, kterou naše škola pořádá 28.6. na 

školním hřišti od 17 do 20 hodin. Na této slavnosti také oceníme členy našeho redakčního 

týmu, kteří odcházejí na gymnázium či na druhý stupeň. I touto cestou jim moc děkujeme 

za skvělou práci a přejeme hodně štěstí v dalších letech! 

Program Zahradní slavnosti: 

� kulturní program (dramatický kroužek, kroužek Veselé pískání, taneční vystoupení) 

� ocenění nejlepších žáků, vyhodnocení celoročních školních soutěží 

� k poslechu či tanci hraje skupina NAVALENTYM, zábavné soutěže, občerstvení… 

NASHLEDANOU V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE A KRÁSNÉ PRÁZDNINY! 

Váš redakční tým s paní učitelkou Marcelou Maleňákovou☺☺☺☺ 

 

ŘEŠENÍ KVÍZŮ A HÁDANEK…. 

 

HURÁ, LÉTO JE ZA DVEŘMI …. 



 

LETNÍ OMALOVÁNKA! 

AŤ VÁM TO SLUNÍČKO SVÍTÍ CELÉ PRÁZDNINY☺☺☺☺! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Valová, 4. B 

 

DÁREK PRO VÁS…. 


