
        ČÍSLO 2ČÍSLO 2ČÍSLO 2ČÍSLO 2/ / / / listopad 11listopad 11listopad 11listopad 11    

 

Školní časopis 1. stupněŠkolní časopis 1. stupněŠkolní časopis 1. stupněŠkolní časopis 1. stupně    

ZŠ   5. KVĚTNA 
ROŽNOV POD  
RADHOŠTĚM  PĚTIKVÍTEKPĚTIKVÍTEKPĚTIKVÍTEKPĚTIKVÍTEK    
 



 

Náš časopis se může pochlubit skvělým úspěchem! V celorepublikové soutěži školních novin a časopisů se 

v krajském kole umístil na 1. místě.  Pro náš redakční tým je to velký úspěch, který nám dodal chuť do další práce. 

Tři naši členové se zúčastnili slavnostního vyhlášení v kongresovém centru společnosti Kovosteel ve Starém Městě. 

Po slavnostním předání cen, následoval raut, po něm tvořivá novinářská dílna, projížďka vláčkem Steelinkou a 

prohlídka staré lodi a majáku.  

V prosinci nás čeká celorepublikové kolo v Brně, tak nám držte pěsti a my se budeme i nadále snažit, aby se Vám 

Pětikvítek stále více líbil.  

Váš redakční tým☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁME SE ČÍM CHLUBIT… 



 

                        Podzim 

Padá,padá listí, 

všude se to šustí. 

Podzim mají všichni rádi,  

 všichni spolu kamarádí. 

Zelená, žlutá, červená 

to je barva nádherná. 

Listnaté stromy opadají, 

a ptáci na zimu odlétají.  Dlouhý podzim  

                  odchází a zima přichází.    

                   

                Léto končí… 

Léto končí, podzim začíná, 

ve škole se počítá. 

Padají hrušky a jablka, 

jsou sladká a veliká. 

Děti pouštějí draky, 

 nad nimi se objevili mraky. 

                          

                                                       

Barbora Dvořáková, 5.B 

 

RADOVÁNKY 

Pomalu se blíží zima, ale podzim, ten je prima. 

Za chvíli začne sněžit a bude chumelit. 

Budeme se koulovat a budeme se radovat, 

budeme stavět sněhuláky, to jsou naše dětské hrátky. 

                                                       T. Strnadel, R. Čechmánek 4.B, obrázek:  D. Krůpa, 4.B 

 

Podzim 

Podzim už je zde, 

všechny vás zve 

na tu krásu podzimní,  

krásných listů si povšimni. 

Už jsme v teplém kožíšku, 

kočka leží v pelíšku. 

 

           A já už chci listím házet 

a s kamarády se scházet. 

Společně si pohrajem, 

 pak se procházíme krajem. 

Tím zabarveným od listí, 

to podzim vždycky zajistí. 

Stella Marková, 5.B                            

 

(POD)ZIMNÍ RÝMOVÁNÍ… 



Dušičky 

Dušičky se konají 2. listopadu a je to vzpomínka na všechny zesnulé. 
Památka se slaví po svátku všech svatých tedy druhého listopadu. V tomto 
svátku se chodí převážně na hřbitov a zapalují se tam svíčky nebo si lidé 
zapálí svíčku doma a vzpomenou si na své blízké, kteří už nežijí. Památka se 
začala slavit v 10. století. Patří skoro k nejstarším tradicím.  

                                                                                                  Adéla Kolaříková, 5.B 

                                                                                                                                                                              

 Halloween 

Halloween  se slaví 31. října. Tradici Haloweenu do USA přinesli Irové. Děti se 
oblékají do strašidelných kostýmů.  Chodí od domu k domu, kde za říkanku 
dostávají sladkosti.  Halloween vznikl z křesťanských oslav svátku všech svatých. 
Pro Halloween jsou typické vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané Jack-o'-
lantern, které zdobí vchody domů, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, 
oheň, příšery, kostlivci atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová, výjimečně 
červená. 

                                                                                                              Bára Dvořáková, 5.B 

HALLOWEENSKÁ OMALOVÁNKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Alžběta Barošová, 4.B 

 

 

 DUŠIČKY A HALLOWEEN… 



 

Veverka obecná 

Veverky žijí ve smíšených lesích, živí se semínky ze šišek, oříšky nebo houbami, 

které si suší ve svém hnízdě. Jsou velmi čilé, skáčou ze stromu na strom, používají 

ocas jako padáček. Veverkám se rodí tři až sedm mláďátek. Své pelíšky mají 

v dutinách stromů. Největším nepřítelem veverek jsou kuny, lišky a draví ptáci. Na 

zimu jim zhoustne srst, aby je v zimě pěkně hřála. Potravu si na podzim začínají 

skladovat do svých hnízd a mají tak zásobu na celou zimu.                                                                                                               

 

                                                              N. Fiurášková, Ž. Juříčková, A. Konrádová, 4.B 

 

Sovy 

Sovy jsou noční živočichové, živí se hmyzem, malými savci a 

jinými druhy ptáků. Zajímavostí je, že nemohou pohybovat 

očima, ale otáčejí hlavou až o 270°. Ve tmě vidí desetkrát lépe 

než člověk. Většina z nich má tmavé peří, které je dělá v noci 

neviditelnými. Jejich uši jsou jen malé štěrbiny překryté peřím. 

Sovy mají peří prachové. Drápy mají zahnuté, proto, aby 

mohly snadno ulovit svou kořist, kterou je většinou myš, 

ještěrka, potkan nebo pavouk.  

             O. Adamec, T. Strnadel, D. Stejskal, T. Juráň, 4.B 

Mravenci    

Ve velkém mraveništi může být až několik set tisíc dělnic. Dělnice se starají o stavbu 

mraveniště a o larvy. Jedinou plodnou samičkou je královna, ta naklade vajíčka, ze 

kterých se vylíhnou larvy. Po oplodnění zakládají královny nová mraveniště, kde 

nakladou svá vajíčka. Mravenci jsou velmi užiteční, protože v lese provzdušňují půdu, 

na které pak může růst spousta rostlin. Rostlinám pomáhají také tak, že roznášejí 

jejich semínka až do vzdálenosti 150m. Stromům pomáhají zase tím, že loví larvy 

kůrovců a tesaříků a ty pak nemůžou stromy ničit. Les a zelené rostliny jsou pro 

člověka velmi důležité a proto se k němu i ke všem jeho obyvatelům chovejte hezky a 

chraňte je! 

                                        T. Valová, L. Jemelková, L. Kalužová, S. Žišková, A. Barošová, 4.B 

A proč jsou pro nás stromy a zelené rostliny tak důležité? To už je soutěžní otázka pro vás! 

Své odpovědi vhoďte do schránky Pětikvítku nejpozději do 30. listopadu. 

                              Výherce získá krásnou podložku pod počítačovou myšku☺☺☺☺! 

 

 ŽIVOT V LESE… 



 
ŠMOULÍ KVÍZ 

 
1.  Kolik centimetrů měří šmoula? 
a)10 cm    b)20 cm    c)30 cm 
 
2.  Kdo stvořil šmoulinku, aby konalo zlo ve šmoulí vesnici? 
a)Taťka Šmoula      b)Gargamel      c)Nešika 
 
3.  Jak se jmenuje Gargamelův kocour? 
a)Azrael    b)Kazrael      c)Mazrael 
 
4.  Od kud přišel Směloun? 
a)Rusko     b)Norsko      c)Skotsko 
 
5.  Kdo je nejstarší šmoula ve vesnici? 
a)Taťka Šmoula       b)Koumák       c)Silák 
 
6.  Kdo je nejmladší šmoula ve vesnici? 
a)Kutil    b)Šmoulíček       c)Šprýmař 
 
7.  Kdo přeměnil Šmoulinku na hodnou, aby 
mohla normálně žít ve šmoulí vesnici? 
a)Silák        b)Farmář           c)Taťka Šmoula 
 
                           
                                                                                                                                              Tereza Valová, Alžběta Barošová, 4.B 
 
 

Kvíízzzz!!! 

Jakou barvu mají zbarvené listy?? 

a)zelená, modrá, fialová 

B)žlutá, hnědá, červená 

c) barevná, oranžová 

Kteří ptáci odlétají do teplých krajin?? 

a) Čáp, vlaštovka 

b) Volavka, kos 

c) Vrabec 

Kolik máme celkem prstů na nohou a na rukou??  

       a)11 

b)21 

c)20 

Kolik dní mají letní prázdniny?? 

a)62 

b)63 

c)59 

Odpovědi házejte do bílé schránky u družiny jménem Pětikvítek. Odpovědi označte jménem a třídou. Na výherce 

čekají odměny. 

Adéla Kolaříková a Bára Dvořáková, 5.B 

 

 

 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ… 



Hádanky  
 
Co zmizí, když to vyslovíš? 
 
Co je těžší : kilo peří nebo kilo železa? 
  
Je to tvoje, ale používají to všichni. 
     
 Vypadá to jako kočka, ale není to kočka, vrní to jako kočka, ale není to kočka, má to drápy jako kočka, ale není to 
kočka. Co je to?             
                                                                                                                                                             E. Martinková, Š. Bílková, 3.A 
 

                                                                        

Zima se blíží… 

Zima k nám přichází 21.prosince a s ní i Vánoce. Vánoce se slaví jediný den tedy 24. prosince. Dostáváme pod 

vyzdobený stromeček dárky, ze kterých máme radost. Našim oblíbeným zimním sportem je bobování, lyžování, 

bruslení… 

Čtyři neděle do Vánoc to je advent. Většinou si doma vyrábíte věnečky s čtyřmi svíčkami. Každou neděli si 

zapalujeme jednu. Také se konají čtyři adventní koncerty.  A až zapálíte poslední svíčku, už jsou tady Vánoce a s nimi 

štědrý den. 

Znáte odpovědi na tyto otázky? 

Otázka pro 1-2 třídu. 

Kdy je štědrý den? (který den) 

a) 22. Prosince 

b) 23.prosince 

c) 24. prosince 

Otázka pro 3 třídu. 

Kdo roznáší dárky v Americe? (jméno)  

a) skřítek 

b) Santa Klaus 

c) Václav Klaus 

Otázka pro 4-5 třídu. 

Kolik dní trvá čtvrté roční období tedy zima? (počet) 

a)89 

b)69 

c)101 

                                                                                                                                            Bára Dvořáková a Adéla Kolaříková, 5.B 

 
 
 



Co je to? 
 

1. Dvě okénka před okénky, mezi nimi sedlo a nohy za ušima. Co je to? 

 
2. Sedí to u tebe, leží to u tebe, stojí to u tebe, ale neslyšíš to. Co je to? 

 
3. Jeden táta, jedna máma a 5 malých dětí. 

                                                                                                                                                                                                             (Brýle, stín, hrábě) 

 
 
 
 

!!!!!!Soutěž pro chytré hlavy!!!!!!  
 
Jedna topinka se smaží deset minut, tedy pět minut z každé strany. Na pánev se vejdou dvě topinky vedle sebe. Za 
jak dlouho nejrychleji osmažíte na jedné pánvi tři topinky? 

Své odpovědi i s vysvětlením můžete vhodit do schránky Pětikvítku. Nezapomeňte se podepsat.  

I tentokrát soutěžíme o krásnou podložku pod počítačovou myš! 

                                                                                                                                                                           Daniel Stejskal, 4 .B 
 
 

 

 

Vybarvi si vánoční dárek podle zadání 
 

1 – žlutě, 
 
 2 – červeně, 
  
3 – zeleně,  
 
4 – tmavě zeleně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Výklad významu čísel nám umožní předvídat některé životní události, na ty se pak můžeme lépe připravit,nebo si z 
nich vzít alespoň ponaučení. 
 

1...sebedůvěra,nezávislost,energie 
2...rovnováha,city,intuice 
3...chápavost,vnímavost,bystrost 
4...organizační schopnosti,pracovitost 
5...nadšení a energie,člověk je společenský 
6...porozumění,harmonie,láska 
7...rozvaha,silná duchovní orientace,filosofie 
8...vůle,ambice,peníze 
9...loajálnost,soucit,laskavost,ideály 
 
Zvláštní status mají čísla 11 a 22, jsou to čísla výjimečná. 
 

11...síla,nesobeckost a komunikace 
22...inspirace,prozíravost,obchodní duch a výjimečnost 
 
Čísla hrají v našem každodenním životě důležitou roli.  
 
Kombinace čísel v našem datu narození nevyjadřuje jen pouhý den v kalendáři, ale předurčuje i naši povahu. Lze z něj 
vyčíst, jací jsme lidé,jak se dokážeme s okolnostmi poprat a jak se vyrovnáváme s okolím...stejně také hovoří i o 
našem profesním uplatnění a životních možnostech. 
 
Z čísel lze odhadnout míru rizika našich možností,předpokladů a o výši naší potencionální energie. 
 
Čím lépe si budeme uvědomovat vibrace čísel a číselných kombinací v našem datu narození, tím jasněji budeme 
chápat sami sebe. 

 Jednotlivá čísla a jejich vlastnosti je nutné posuzovat v jejich souvislostech. 

Také překážky, které nás na cestě životem provázejí, mají jakýsi hlubší smysl v kontextu těchto čísel a mohou nás 
naučit lépe je překonat... 

Stella Marková, 5. B 

 

 

 

 

 

 

 

 CO SKRÝVAJÍ ČÍSLA… 



AUTA 2 

Jistě jste viděli film nebo pohádku Auta. Teď je novinka Auta 2. Myslím, že mnoho z vás to už vidělo, ale pro ty co to 

ještě neviděli, je tady malá upoutávka. 

Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz Burák, se dostanou na úžasná místa, 
když je jejich cesta zavede za moře.  

 Tam budou soutěžit ve vůbec prvním celosvětovém závodě Grand 
Prix, kde se má rozhodnout o nejrychlejším autě na světě. Ale cesta 
na šampionát je plná děr, objížděk a komických překvapení, když se 
Burák připlete do svého vlastního netušeného dobrodružství - 
mezinárodní špionáže. Burák, který je rozpolcený tím, že má Bleskovi 
McQueenovi pomáhat ve vysokém závodu a zároveň se účastnit 
špionážní mise s nejvyšším utajením, se na své cestě plné akcí 
dostane do honičky, která ho zavede do ulic Japonska a Evropy, kde 
ho stopují jeho přátelé, a sleduje celý svět. K legraci, která se 
odehrává v rychlém tempu, se přidává pestrá směsice nových 
účinkujících aut včetně tajných agentů, hrozných darebáčků a mezinárodních soupeřů.  

Režie: John Lasseter, Brad Lewis                                                            Stella Marková, 5.B 

A když už je řeč o autech, parádní bouráky měli možnost žáci naší školy vidět na vlastní oči. Druhý týden v listopadu 

přijeli rally jezdci dětem ukázat své závodní automobily. Děti měly možnost si vyzkoušet helmy, kombinézy, 

prohlédnout si výbavu jezdce, interiér aut, shlédnout videoukázky z opravdových závodů nebo si vyzkoušet rally jízdu 

na trenažéru. Pro děti to byl netradiční zážitek, který si s nadšením užily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILMOVÝ TIP… 

 

ZÁVODNÍ AUTA V NAŠÍ ŠKOLE… 



 

RIHANNA 
 

Povolání: Zpěvačka, tanečnice, modelka / Věk: 21 let / Datum 
narození: 18.2.1988 / Místo narození: St. Michael, Barbados / 
Znamení: Vodnář 

Životopis: Rihanna, celým jménem Rihanna Robin Fenty, 
odstartovala vskutku dobře. Hvězda RnB a soulové scény, se 
narodila na Barbadosu v roce 1988. Jako teenager zpívala svým 
kamarádům a rodině jen pro zábavu. Jednoho dne ji její kamarád 
představil hudebnímu producentovi Evanu Rogersovi v New 
Yorku. Rogers byl velmi překvapen, jaký velký talent se v Rihanně 
ukrývá. Nahrál s Rihannou Demo s 20 songy, hitem Pon de Replay, 
které pak všechny poslal do vydavatelství Def Jam Records. 

A vyšlo to. Její singl Pon de Replay obletěl rádia celých Spojených 
států. Stejné úspěchy slavilo i její album Music Of The Sun, které bylo vydáno 30. srpna 2005. Rihanna prohlásila, že 
se nechala inspirovat interprety jako například: Alicia Keys, Beyoncé a Mariah Carey. Její album zní především ve 
stylu RnB, hip hopu a soulu. Její první velký hit Pon de Replay se rychle vyskákal na druhé místo v amerických 
hitparádách a na patnácté v Kanadě. Zrodila se nová RnB hvězda. 

 

V dubnu 2006 Rihanna vydala druhé album A Girl Like Me a jeho hity jako 
například S.O.S., Unfaithful nebo Break It Off (duet se Seanem Paulem) opět 
vyhrávají ve všech amerických hitparádách. K singlu S.O.S. Rihanna natočila 
klip pro Nike, který se stal velmi úspěšným. 

 

Na jaře 2007 vydala další své CD- Good Girl Gone Bad, z něhož jsou známé 
hity- Umbrella (feat Jay-Z), Shut Up and Drive, Breakin Dishes, Dont Stop The 
Music, Hate That I Love You (zpívá s Ne-yem) a Rehab.  Song Umbrella se stal 
velmi populárním a byl oceněn cenami MTV. 

 

 

Dále vydala další CD- Hotness, z něhož jsou známé hity jako 
Winning Women, kde zpívá s Nicole Scherzinger, Hotness, zpívá s 
ní Shontelle, Roll It, opět s ní zpívá Shontelle a J-Status, Boom 
Boom se Baby Chamem a Happy. 

V dalším albu Sexuality, jsou hity jako Disturbia, Live Your Life, 
zpívá s rapperem T.I. a Take A Bow. Take A Bow se stala jedna z 
nejúspěšnějších písní na světě.  

 

 

Tereza Valová, 4.B 

 

 

 

VZORY A IDOLY… 



Jak vidí pohádkové bytosti děti? To se dočtete v následující rubrice. Tak se zasněte a pojďte s námi do pohádky…  

 VODNÍK 

Vodník má dlouhé zelené vlasy. Nosí klobouk s barevnými pentlemi, na nohou a rukou 

jsou vidět plovací blány. Mívá zelený fráček a červené kalhoty. Vodník žije u vody, 

nejčastěji v rybnících nebo v mlýnském náhonu.  

A co má takový vodník na práci? Topí lidi, aby získal jejich dušičky. Počítá je a dává je 

do hrníčků, aby mu neutekly. Večer sedává na vrbě a kouří svou fajfku.  

                                                                                                                      Ondra Adamec, 4. B 

 

 

ČERT 

Čert má na hlavě rohy a má červené oči. Je oblečený do černého kožichu. Vzadu 

má dlouhý ocas a místo jedné nohy má kopyto. Bydlí v pekle. Peklo je hluboko pod 

zemí a je v něm velké horko. Odnáší zlé lidi do pkla, kde mu potom musí sloužit. 

V zimě straší zlobivé děti.                                                                Dominik Krůpa, 4.B 

 

JEŽIBABA 

Ježibaby bývají většinou ošklivé. Jsou staré, 

zhrbené a na nose mívají bradavici. Šaty mají roztrhané a staré. Bydlí ve staré 

chatrči u lesa s kočkou a jinou havětí. Ve své chatrči mají knihu s kouzly a jinými 

zaříkávadly. Dělají ve svém kotli plno lektvarů a dalších nápojů z myších ocásků, 

žabích očí, hadí kůže a jiných kouzelných přísad.                         Tereza Valová, 4.B 

 

 

RUMCAJS 

Rumcajs je menší postavy, má černé vousy, vysoké černé boty, červené kalhoty, bílou 

košili a červený klobouk. Má oválnou tvář a z rozcuchaných vlasů mu lezou uši. Bydlí 

s Mankou a Cipískem v jeskyni v lese Řáholci, který je na okraji města Jičína. Celé dny 

courá po lese, pomáhá lesním zvířátkům a chrání je i celý les před jičínským 

knížepánem. Rumcajs byl kdysi ševcem, ale nepohodl se s knížepánem, a tak se stal 

zbojníkem a se svou rodinou se odstěhoval do jeskyně v lese Řáholci.                                                                                                                                                   

                                                                                                                     Marek Stodůlka, 

4.B 

 

JAK SE ŽIJE POHÁDKOVÝM BYTOSTEM… 



PRINCEZNA  

Princezna má na hlavě korunku a krásné šaty ozdobené různými kamínky. Má dlouhé 

vlasy a nosí třpytivé střevíčky. Princezny bydlí na hradech nebo zámcích. Většinou nic 

nedělají, ale někdy si zahrají na hudební nástroj a někdy se najdou i princezny, které 

jsou pracovité. Ale jenom někdy. ☺ 

Alžběta Barošová, 4.B 

 

 

 

SHREK 

Je to obr a je velmi tlustý. Má obrovskou hlavu bez vlasů a je celý zelený. Jeho 

uši připomínají dva velké kornoutky a nos má jako baňku. Žije v malé chaloupce 

v bažinách uprostřed lesa. Bydlí se svým věrným přítelem oslíkem. Je velmi 

silný, statečný a kamarádský. Se svým kamarádem Oslíkem chodí světem a 

pomáhá hodným lidem.  

                                                                                                     Tomáš Strnadel, 4. B 

DOBRÁ VÍLA 

Dobrým vílám se někdy říká i čarodějka. Ale pozor, neplést si to s čarodějnicí! Čarodějka 

mívá velký bílý klobouk, dlouhé bílé šaty a na nich hvězdičky. Bílé vlasy jí dosahují až pod 

ramena. A dlouhou fialovou hůl s koulí nahoře. Bydlí na Severním hradě, daleko, 

předaleko od lidí. Lidem pomáhá, když to potřebují a taky jejich kamarádka. Je hodná na 

děti a chrání je před zlem.                           

                                                        Nikola Fiurášková, 4. B 

 

SKŘÍTEK 

Skřítek má kouzelnou moc. Má velké špičaté uši, má dlouhé vousy a nosí v ruce 

kouzelnou hůlku. Bydlí v lese a proklíná zvířata a lidi v žáby, mouchy, myši nebo 

hady. Tak si dávejte pozor, ať ho moc nenaštvete.  

                                                  Simona Žišková, 4.B                                                                                                                       

LESNÍ VÍLA 

Víla je hezká, má n ahlavě věneček a má krásné šaty utkané z ranní mlhy. Má 

dlouhé vlasy plné krásných květin. Každý večer tancuje se svými sestřičkami na 

pasece v kouzelném lese. Vždy, když víly skončí svůj tanec, jdou spát do 

kouzelného domečku. Tam mají skřítky, se kterými kouzlí, tancují, zpívají, a když je 

měsíc v úplňku, tak skřítci i víly mohou létat.                          Alžběta Konrádová, 4. B                                                                                                                                                                    



 

Zima 

Sněží, sněží, 

zima dál běží. 

Vločky na zem padají,  

krásou svou se netají. 

Bílé vločky a bílý sníh, 

jen on vidí ten můj smích. 

Mám radost, že je zima bílá, 

Všechna tajemství v sobě skrývá. 

                                                                                                                             Adélka Kolaříková, 5.B 

 

           

Vánoční říkání 

Chumelí a chumelí, táta leze k posteli. A 

maminka na půdu pro hromadu řetazů. Anička 

Mamince pomáhá navlékat řetazy z popkornu. 

Pak nazdobí vánoční stromeček. 

A to už táta bude spát. Pak půjde spát maminka i 

Anička. A Vánoce přicházejí…..   

                                                    Aneta Bělunková, 3.A 

 

 

 

                                                                                                                       

Obrázek: Žaneta Juříčková, 4.B                                                                                                                                                                                                                                              

 

ZIMA SE BLÍŽÍ… 



 

Moje oblíbená hračka 

Všechno to začalo v ZOO Lešná. Vždy jsem tam chtěla suvenýr. A teď jsem právě cítila, že tam někde na mě 

čeká. A opravdu tam na mě něco čekalo. Nebylo to plastové ani skleněné. Ta věcička byla plyšová. 

Nádherně měkká. Byl to malý koník. Bylo jich tam jenom deset, ale mě padl do oka ten jeden. Ten, který 

mě viděl už z výlohy. Nevím, proč jsem si ho vzala, jen tak od oka, ale jakmile jsme ho držela, tak jsem cítila, 

že budeme nejlepší kamarádi. A to je pravda.  

Tehdy mi bylo pouhých sedm let. Teď je mi deset a to kamarádství trvá až dodnes. Hned na první pohled, 

jsem mu dala jméno Kaštánek. A to proto, že vypadá jak kaštan. Má nádherně hnědou karamelovou barvu 

a černou hřívu. No jo. A jak ty roky plynuly a dívali jsme se, jak pokaždé Tiumen s Josefem Váňou vyhrávají 

a ta jeho malá tajemná očka se na mě dívají, dala jsem mu jméno Tiumen. Teď se už nejmenuje Kaštánek, 

ale Kaštánek Tiumen. A když se to někdy hodí, tak Kaštánek Timuen Bělunek.  

Já ho mám moc ráda. A on mě určitě taky, protože spolu děláme všechny aktivity. Byl se mnou u moře, byl 

ve Švýcarsku a dokonce spolu i bobujeme. No prostě všechno. I spolu obědváme. Prostě je super. Super 

koník. A Vánoce ho potěšily. Dostal fungl ručně vyrobený postroj.  

                                          Natálka Bělunková, 5.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEJEME VÁM KLIDNÝ A KRÁSNÝ ADVENTNÍ ČAS A SPOUSTU DOBRÉ NÁLADY! 

VÁŠ REDAKČNÍ TÝM! 

 

KRÁTKÁ POVÍDKA… 


