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PŘEDSTAVUJEME SE… 
 

 Ahoj jsem Terka a je mi 11 let.  

Moje oblíbená barva je zelená a oranžová. Ráda sportuju, například hraju tenis, skáču 
na trampolínách nebo jezdím na kole. 

 

Já jsem Ev ča Martinková , mám ráda zvířata a mám doma křečka Jerryho. 
Potom mám ještě kočky Báru a Zrzku a králíky Mindu, Ferdu a Lilinku a mám je moc 
ráda. Moje nejoblíbenější barva je červená a fialová. Moje oblíbené zvíře je kůň a 
jízda na koni mě moc baví.   

Ahoj jmenuju se Tom, 

 ale klidně mi říkejte Jurys. Je mi jedenáct let a nejraději hraju počítačové hry. Mám 
malou sestřičku Emu. Bydlíme v Zubří a máme doma koťátko.  

 

 

 

Zima v naší škole v malé fotoreportáži… 
 

 

 

 

 

Blížící se zimu přivítali naši žáčci se svými rodiči adventní tvořivou dílnou, kde si vyrobili krásné dekorace 
nejen na vánoční stůl… 

 

 

 

 

 

5.12. přišel naši školu navštívit Mikuláš se svými pomocníky a všechny hodné děti odměnil malou 
sladkostí….Ani malí zlobivci nepřišli zkrátka, ale museli slíbit, že se polepší…. 

 

 



 

 

 

 

 

Děti ve školní družině si v prosinci užily pořádnou čertovskou diskotéku…. 

 

 

 

 

 

 

V listopadu a prosinci měli žáci pátých tříd možnost vyzkoušet si v rámci projektu „Poznáváme 2. 
stupeň“ předměty, které je ve vyšších ročnících čekají…. 

 

 

 

 

 

 

Na 1. stupni proběhl 1. ročník soutěže „English speaker“, kde žáčci zúročili své znalosti z anglického 
jazyka. Za své výkony byli odměněni krásnými cenami…. 

 

 

 

 

 

 

Děti Dramatického kroužku a kroužku Veselé pískání připravili pro své kamarády zimní dopoledne plné 
písniček a pohádek…. 

 



MÁME SE ČÍM CHLUBIT… 

3.12.2012 se v Brně konalo finále celorepublikové soutěže 
„Školní časopis roku“, kam Pětikvítek postoupil z 1. místa v 
krajském kole. Za náš redakční tým se slavnostního vyhlášení 
zúčastnil Ondřej Adamec, Tomáš Strnadel a René Čechmánek z 
5.B a paní učitelka Marcela Maleňáková. Pro malé novináře byla 
připravena spousta zajímavých workshopů, kde si vyměňovali 
rady a zkušenosti s dětmi z jiných škol. Po malém občerstvení 
obří bagetou (mňam☺) přišla nejnapínavější část, a to samotné 
vyhlášení celorepublikového kola. A tady už byl důvod jen k 
samé radosti!  

Náš časopis Pětikvítek získal hned tři ocenění – 
na celorepublikové úrovni získal  

1. místo za Titulní stranu roku,  

2. místo za Obsah roku a rovněž  

2. místo za Grafiku roku!  

 

Pro náš redakční tým je to nádherná odměna! 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ… 

KŘÍŽOVKY…  

 

 

 

 

Tereza Valová,Lenka Jemelková, Alžbětka Barošová, 5.B 

 

 

 

 

 

Ondra Adamec, 5.B 

1. Nejlepší přítel člověka 

2. Podzimní měsíc 

3. Myješ si v tom ruce 

4. Studená pochoutka v kornoutu 

5. Nejchladnější roční období 

6. Po blesku příjde… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondra Adamec,5.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simona Žišková, 5.B, obrázek: Lucka K. a Alžbětka B., 5.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondra Adamec, 5.B 

1. Nejlepší přítel člověka 

2. Více slov tvoří…. 

3. Ten, kdo nás učí 

4. Bydlí v tom Eskymáci 

5. Náčiní pro zalévání kytek 

6. Velký černý pták, který u nás 

přezimuje 

7. Fouká to… 

8. Otec jinak 

9. Zdrobnělina slova dům 

10. Pracuje se železem 



SMĚJEME SE…  

"Pepo, máte lžíci na boty?"  
"Ne, my boty nejíme." 

 
Přijde malá Anička domů ze školy a tatínek se ptá: 

"Co bylo ve škole?" 

"Ale nic, jen jsem dostala 4 ze zeměpisu." 

"A proč prosím tě?" 

"Ale nemohla jsem najít Aljašku." 

    "...a nenechala sis ji v pokojíčku? 

 

Vtipy pro vás vybrala a obrázek nakreslila: Žaneta J. a Amálka D. z 5.B 

 

MATEMATICKÝ RÉBUS…  

Doplň znaménka, tak aby výsledek byl 38. 

6          8          2          5          23         8          1 = 38 

 

Správné řešení: 6 + 8 – 2 – 5 + 23 + 8 . 1                                                                                                                                                      Ondra Adamec, 5.B 

ZNÁTE PŘÍSLOVÍ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Ondra Adamec, obrázek: Lucka K. a Alžbětka B, 5.B 

Vyzkoušej si 

s kamarádem nebo 

paní učitelkou, jak 

znáš přísloví. 

Správnou možnost 

vybírej 

z nabídnutých slov. 



ŠKOLNÍ STAROSTI I RADOSTI… 
Máme za sebou 1. pololetí….To nám ten čas krásně  letí…. 

Zajímalo nás, co se dětem vybaví, když se řekne vysvědčení. A tady jsou některé odpovědi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Kalužová, Simona Žišková, 5.B 

Dostaneme známky. Za dobré 
známky dostaneme dárky. Ve 
druhém pololetí se budeme učit 
nové věci. Od babiček dostaneme 
za dobré vysvědčení peníze. 

Známky, škola, konec školního 
roku nebo pololetí… 

Dostáváme známky na bílém 
papíře. Někdo jedničky, někdo 
dvojky i trojky. Hrajeme hry. 

Mě se vybaví bílý papír 
s polodobrými známkami a doma 
řev. 

Že se nebudeme učit, papír se 
známkami, hraní her, ale taky, že 
se musím učit a chodit do školy. 
Když přijdu domů, je to samý 
úsměv a potom mě rodiče 
vezmou na pohár. 

Vybaví se mi jedničky, ale i 
dvojky, trojky, čtverky, pětky. 
Dále se mi vybaví černé písmo na 
bílém papíře, pochvala od rodičů, 
kolik dní jsem byla nemocná. 

Krátké prázdniny a taky ty 
dlouhé, známky, pochvaly… 

Vybaví se mi špatné známky, 
nepojedu na lyže, pár přívěsků za 
odměnu, pochvala, škola… 

Vybaví se mi známky, počítače i 
moje škola. Vybaví se mi i nový 
mobil a počítač a dokonce i 
učení… 

Známky, škola a prázdniny!!!!! 



BÁSNÍME O ŠKOLE…

 

Vysvědčení 

Dnes je tady vysvědčení, které každý rád má. 

Vždy dostanu jedničky a potom jsem šťastná. 

Pak se splní moje přání, když mně mamka doma 

chválí. 

Bude šťastná jako já, prospěla jsem s vyznamenáním. 

                                                                          Daniel Stejskal  5.B 

 

Pepíček a vysvědčení 

To je ale nadělení, dnes je právě vysvědčení!!!!!!! 

Raduje se Pepíček, kolik má zas jedniček. 

Nastala poslední hodina klidu, přemýšlí, co bude mít 

dnes k jídlu!! 

Chipsy nebo hranolky? Anička už jde ze školky!! 

Už dostává vysvědčení, doufá, že tam pětka není!! 

Mamince se pochlubí a sladkosti obdrží. 

                                  Tomáš Strnadel a René Čechmánek z 5.b 

 

 

                        Škola 

Škola je někdy zábavná,  

někdy je nudná a otravná. 

Píšou se v ní všelijaké písemky, 

kde dostáváme jenom samé pětky!!  

Těšíme se, až zazvoní, jak svačiny třídou voní ☺. 

Na vysvědčení čekáme celý rok, 

pak jsme další třídě zase blíž o krok!!!! 

                                     Simona.Žišková,Lucie.Kalužová, 5.B 

 

                             Smajlíci ve škole 

Smajlíci jdou do školy, ve škole se učí a pak se zas 
mučí. 

Chodí někdy na počíky, o přestávkách hučí. 

Po přestávkách zase jdou do velikých lavic. 

Na obědě mají řízek s bramborovou kaší. 

Po vyučování jdou ven a těší se na další školní den.  

Amélie Drobková, 5.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Daniel Stejskal                                                                               Amélie Drobková 



NAŠE MĚSTO… 
Tentokrát se žáci 5.B v rámci celoročního projektu “Místo, kde žijeme” zaměřili na osobnost architekta 

Dušana Jurkoviče a místa v rožnovském okolí s ním spjatá. A také dostali velmi zajímavý dopis až z Velké 

Británie…Tak si tuto reportáž určitě nenechte ujít☺. 

Dušan Samuel Jurkovič 

Dušan Samo Jurkovič byl slovenský architekt, návrhář nábytku a etnograf. 

Byl výrazným představitelem secesní architektury. Vytvořil velice osobitý " 
národní styl", výrazně ovlivněný lidovou architekturou.  

V letech 1884-88 Jurkovič studoval na Státní uměleckoprůmyslové škole ve 
Vídni. Po návratu do Martina spolupracoval s lidovými tesaři z Oravy u stavitele 
Bully. Poté odešel pracovat na Vsetín, kde u stavitele Michala Urbánka studoval 
valašské lidové stavby. 

 S Michalem Urbánkem navrhoval valašskou dědinu a další folklórní stavby pro 
národopisnou výstavu v Praze. Od r. 1896 působil Dušan Jurkovič jako 
samostatný architekt v Brně. Za 1. světové války realizoval řadu vojenských 
hřbitovů v lidovém stylu v polské Haliči. 

 

Jurkovičova rozhledna 

 Jurkovičova rozhledna byla postavena na Karlově kopci v Rožnově pod Radhoštěm podle plánů architekta Dušana 
Jurkoviče, nad Valašskou dědinou Valašského muzea v přírodě.  
Známý architekt Dušan Jurkovič navrhl vyhlídkovou věž, která dnes stojí  na Karlově kopci v Rožnově pod Radhoštěm, 
již v roce 1896, tedy před 116 lety.  
Výška rozhledny je 32 metrů, přičem nejvyšší vyhlídková plošina je ve výšce 19 metrů.  
 
Zajímavostí stavby je to, že veškeré kovářské a klempířské práce a většina tesařských prací včetně detailů byly 
prováděny ručně za použití starých, dnes již téměř nepoužívaných, pracovních postupů. Na stavbu rozhledny padlo 
200 metrů krychlových kulatiny a barevné řešení rozhledny odpovídá Jurkovičovým stavbám na Pustevnách. 
Jurkovičova rozhledna v Rožnově pod Radhoštěm je stavěna dle původních architektových návrhů pouze s drobnými 
úpravami vycházejícími ze současných platných předpisů. Z rozhledny se naskýtá částečný výhled na Javorníky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka J., Alžběta B., Tereza V., 5.B 



Přijede k nám Harry Potter… 

Do naší školy přišel záhadný dopis až z Velké Británie…. A co v něm stálo? Představte si, že do našeho 

města zavítá sám Harry Potter! Tak rychle do práce! Musíme pro něj připravit co nejzajímavější program. 

A tak jsme začali pátrat po zajímavých místech v rožnovském okolí, ohlédli se do dob, kdy se naše město 

teprve rozrůstalo, zabrousili jsme i do sportovního zázemí Rožnova a nevynechali jsme ani Valašské 

muzeum v přírodě. Zkrátka až Harry dorazí, má se na co těšit☺! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikola Fiurášková, 5.B 

MÁME RÁDI ZVÍŘATA… 

Třídní morče Speedy  

Naše paní učitelka šla kolem zverimexu a uviděla tam 

malé morče. Bylo ji morčátka líto, tak si ho koupila. 

Přinesla ho do naší třídy a morče běhalo a běhalo, tak 

jsme ho pojmenovali  Speedy.  V naší třídě už jedno 

morče máme, jmenuje se Kyro.  Paní učitelka zkusila 

dát  Speedyho ke Kyrovi a ten se k němu choval jako 

k vlastnímu bráchovi. Speedyho máme od té doby ve 

třídě. Z Kyra si pořád dělá prolézačku a perou se o něj 

dokonce i kluci.  

 

Veronika Sklenářová, Nastěnka Butok, 4.A 

 



ANKETA… 

Školní automat  

Určitě jste si všimli školního automatu, který nabízí spoustu mléčných dobrot. 

A my jsme se rozhodli zjistit, který mléčný výrobek je mezi vámi nejžádanější ☺!                

Café latte: 7,90                                      počet hlasů: 16 
Vanilkové mléko:7,90                        počet hlasů: 12 
Čokoládové mléko:7,90                     počet hlasů: 8 
Jahodové mléko:7,90                          počet hlasů: 3 
Mysli tyčinka čokoládová:12,50    počet hlasů: 17  
Mysli tyčinka vanilková:12,50       počet hlasů: 14  
Mysli tyčinka jahodová:12,50        počet hlasů: 9 
Mysli tyčinka banánová:12,50       počet hlasů: 7 
Polotučné mlěko:6,90                        počet hlasů: 6 

Tomáš Strnadel, Tomáš Juráň, 5.B 

SEZNAMTE SE… 
Tentokrát se vám představí třída 4.B, do které chodí Robin, Láďa, Patrick, Vojta, Tomáš a Fillip a taky Karolínka, 

Štěpánka, Adélka, Eva, Sára, Klárka, Míša a Natálka a naše milá paní učitelka Jarmila Krůpová.  A co vám o sobě 

prozradí?  

   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

Ahoj, jmenuju se Klára, chodím ráda 

na florbal, můj nejoblíbenější předmět 

je tělocvik. 

Zdraví vás Láďa, baví mě matematika a 

angličtina. A nedostáváme domácí úkoly 

☺ ☺ ☺ 

Ahoj, jmenuji se Robin a 

nejvíc mě baví hrát si 

snašimi psy. Nebaví mě 

úkoly, ale škola je prý 

důležitá�. Ale my 

vlastně moc úkolů 

nedostáváme ☺. 

        Zdravím vás, jsem Štěpánka a ráda 

hraju badminton. Je mi 10 let a moje 

nejlepší kamarádka je Natka. Ve škole mě 

baví výtvarka a tělocvik☺. 

Pozdrav posílá Sára. Ráda 

chodím do zverimexu a 

zjišťuji jaký pejsek se 

hledá a pomáhám ho 

hledat, protože vím, jaké 

to je, když se pejsek 

ztratí. 

AHÓÓÓÓJ☺☺☺☺ 4.B ☺☺☺☺ 



BEZ KOMENTÁŘE… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


