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Náš redakční tým dostal tu nejlepší odměnu za svou práci. Uspěl v celostátním kole soutěže Školní časopis roku 

2011! 

Slavnostní vyhlášení se konalo v Brně, kde nás čekal pestrý 

program. Po slavnostním zahájení se účastníci rozdělili do pěti 

workshopů, kde měli možnost vyměňovat si zkušenosti a nápady 

s dětmi z jiných škol. Měli jsme také možnost prohlédnout si školní 

časopisy, které vydávají školy i školičky z různých koutů ČR a museli 

jsme uznat, že to porota neměla vůbec jednoduché. Všechny 

zúčastněné redakční týmy také udělily „Cenu redakce“ časopisu, 

který si mezi sebou zvolily. Po občerstvení obří bagetou (byla 

opravdu výtečná☺) a minerálkou nastala nejnapínavější chvíle 

programu – vyhlášení nejlepších časopisů roku 2011! A je to tady – 

náš Pětikvítek se umístil na 3. místě!!! 

Pro náš tým je to obrovský úspěch, ale tou nejlepší cenou jsou pro nás nabyté zkušenosti , nápady a rady od našich 

dětských kolegů, které baví práce žurnalisty stejně jako nás! My už jsem dárek pro stromeček dostali a Vám, naši 

milí čtenáři přejeme krásné Vánoce a pod stromečkem ať najdete dárek, který Vám udělá radost a vykouzlí dobrou 

náladu!  

ZŠ 5. května má svoji Superstar! 

Ve středu 30. listopadu 2011 proběhlo ve školní tělocvičně dlouho 
očekáváné finále pěvecké soutěže dětí z celého 1. stupně 

"Superstar". Představilo se celkem 10 
soutěžních písniček - zpívali vítězové 
jednotlivých třídních kol. Navíc ještě 
třídy 4.B a 5.A zazpívaly jako překvapení 
2 hymny z televizních Superstar. Porota 
neměla vůbec jednoduchou práci. A jak 
to tedy nakonec dopadlo? 3. místo patří 

Terezce Křenkové z 1.A, 2. místo si 
vyzpívala Jája Maléřová z 1.B a 
vítězkou se zaslouženě stala 

Anetka Bělunková ze 3.A. Všem 
blahopřejeme!  

                     H. Kramolišová 

 

 

 

PĚTIKVÍTEK SLAVÍ DALŠÍ ÚSPĚCH… 

 

POŘÁD SE NĚCO DĚJE… 



Mikulášská nadílka 

V pondělí 5.12.2011 zavítal na 
naši školu Mikuláš spolu s 
anděly a čerty. Procházeli 
všechny třídy a nadělovali 

našim žákům sladkosti. Ti jim 
na oplátku zazpívali písničky či 

koledy a vysloužili si od 
Mikuláše pochvalu. Čerti 

hledali neposlušné žáky, ale 
odešli s nepořízenou �. Na 
naší škole totiž děti nezlobí. 

Tedy alespoň jeden den v roce. A není náhodou, že právě 5. prosince☺. 

M. Maleňáková 

Druháčci a 5.B na exkurzi ve svíčkárně 

Svíčky jsou symbolem Vánoc jako stromeček nebo zvonečky. Jak se takové 
svíčky vyrábí se šli naši drzáčci i žáci z 5.B podívat do firmy Unipar. Zde se 

dozvěděli, že se vyrábí především z čistého 
materiálu technologií lisování za studena a 
dovnitř se dává kapilární knot. Hořením 
kvalitní svíčky vzniká pouze vodní pára a 
oxid uhličitý. Povrch svíčky se barví 
namáčením a to si děti mohly na malé 
plovoucí svíčce samy vyzkoušet. Tak naši 
žáčci odhalili tajemství vzniku jednoho z 
vánočních symbolů.  

                                                             Z. Pechalová 

„Přišel k nám Mikuláš“ – soutěžní dopoledne 4.B 

 

V úterý 6.12.2011 se děti ve 4.B proměnily v malé andílky a čerty. 
Čekalo je dopoledne plné her a soutěží, které byly inspirovány 
vánočními zvyky. Soutěžily ve zdobení perníčků, krájení jablka nebo 
sbírání kapřích šupinek. Nejvíce je zaujalo psaní vánočního příběhu s 
detektivní zápletkou, ve kterém ukázaly své vypravěčské schopnosti, 
vtip i logické myšlení. Zábavné dopoledne zakončily volbou 
nejkrásnějšího kostýmu mezi anděly i čerty.          

M. Maleňáková 

 

Školní bufet 5.B 

Žákovský "bufet" je již tradicí, která se na I. stupni naší školy udržuje řadu 
let. Ani žáci 5.B si ve středu 7.12.2011 nenechali ujít příležitost uspořádat 
tuto populární akci pro sebe a děti z ostatních tříd. Děti za vydatné 
pomoci svých maminek nachystaly sladké i slané dobroty oblíbené ve 



svých rodinách. Symbolické částky, které za prodávané pečivo utržily, 
vytvořily základ pro nákup materiálu, ze kterého budou vyrábět vánoční 
dárky pro rodiče, babičky i dědečky. I když se může zdát, že bufet slouží 
pouze pro zábavu dětem, promítá se do vyučování více, než by se zdálo. 
Všichni si procvičili počítání při vracení peněz a dárky budou vyrábět v 
hodinách pracovní a výtvarné výchovy.  

Z. Pechalová 

  Úspěch ve výtvarné soutěži 

Třída 1.A se zapojila do výtvarné soutěže vyhlášené rádiem Zlín a 
nábytkářskou firmou Bobík o malování 
pokojíčku snů. Z velice pěkných výtvorů 
jsme nakonec do soutěže vybrali a zaslali 
pokojíček od Evičky Rohelové z 1.A a ta 
obsadila druhé místo v semifinálovém kole 
a získala tak 30% slevu na nákup zařízení 
svého pokojíčku a krásné nástěnné hodiny 
s obrázkem medvídka. Gratulujeme! Cenu 
ji v pondělí 12.12.2011 přijela předat 
osobně celá skupinka gratulantů z rádia 

Zlín v čele s maskotem medvídkem Bobíkem a celá třída dostala na památku pexeso 
a kalendář jako poděkování za účast v soutěži.  

Na video předávání cen se můžete podívat na stránkách nábytkářské firmy Bobík. 

Z.Malenovská 

Bodujeme i v plavání 

V úterý 13.12.2011 se osm žáků I. stupně 
naší školy zúčastnilo tradičních Vánočních 
plaveckých závodů. A vedli si opravdu 
skvěle: Terezce Křenkové z 1.A se podařilo 
ve své plavecké kategorii vybojovat 
1.místo! Gratulujeme a všem účastníkům 
tímto děkujeme za reprezentaci naší 
školy!  

Z. Malenovská 

 

 

 

 

 

 

      Verunka Sklenářová, 3.A 



 

Vánoce už nám opravdu ťukají na dveře, a tak jsme se vás ptali na věci ryze vánoční☺. A jak tento vánoční průzkum 
dopadl? Čtěte dál a dozvíte se, kdo nám nosí dárky i kolik kapříků zažije dobrodružství ve vaně. 

Kdopak nám to pod stromeček dává dárky? No přece Ježíšek, kdo jiný! A právě Ježíška se týká naše první anketa. 
První otázka: Věříte na Ježíška? 

V prvních třídách jsme zastihli 13 dětí a deset z nich odpovědělo, že ANO!  

U druháčků jsme se ptali 15 dětí a 11 z nich na Ježíška věří! 

Třeťáci lítají po chodbě a zastihnout některého žáčka není vůbec jednoduché, ale nám se přece jen povedlo 9 dětí 
zastavit. A jak je to s Ježíškem ve třetí třídě? 3 děti věří, 6 žáčků ne.  

Ve čtvrtých třídách jsme zastihli 18 dětí a na Ježíška věří 3 z nich.  

A co naši mazáci? Ze 13 žáků věří na Ježíška 3.  

A když to všechno sečteme, tak zjistíme, že 30 dotazovaným dětem nosí dárky Ježíšek a 38 z nich nejspíš dárky 
nedostává… Že by tak moc zlobili?  Ať už je to jak chce, Vánoce se prostě bez Ježíška neobejdou! Tak až vás na 
štědrý večer překvapí, nezapomeňte mu poděkovat, abyste příští rok nedopadli jako těch 38 žáků…☺☺☺☺ 

Simona Žišková, Alžběta Barošová, 4.B 

 

AKTUÁLNĚ PRO KAPRY! 

Druhá otázka: Jíte k štědrovečerní večeři kapra?   

Tuto otázku jsme položili 66 žákům a bohužel nemáme pro kapříky dobrou 
zprávu. 45 dětí si na kaprovi doma pochutnává…� Ale možná vás, milí kapři, 
potěší, že 21 dětí jíst kapra netěší☺.  Zastihli jsme také dvě paní učitelky, ale 
raději nechtějte vědět, jak odpověděly… 

A tak pro vás máme aspoň 
dobrou radu: kamarády hledejte 
mezi dětmi z druhých tříd, ty jedí 
kapry nejméně, obloukem se však 

vyhýbejte prvňákům, protože to je tedy mazec!  

 

 

Tereza Valová, Lucka Kalužová, 4.B 

 

 

 

(PŘED)VÁNOČNÍ  ANKETA… 



Protože jsme kapry v předchozí rubrice asi moc nepotěšili, rozhodli jsme se věnovat jim následující písničku.  

Tak jim ji děti s paní učitelkou zazpívejte, určitě jim to udělá radost☺! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPÍVÁME SI…. 



Kvíz s tajenkou 

Jak na to: zakroužkujte písmeno u správné odpovědi a vyjde vám tajenka. 

1. Jaké je nejrychlejší zvíře na světě?               C - lev              V - gepard              A – pes 

2. Kolik nohou má antilopa?                              O – 2                C – 5                       Á – 4 

3. Která ryba se jí nejčastěji na Vánoce?         L – treska         N – kapr                B – pstruh 

4. Kdo je barevnější? Kachna nebo kačer?     O – kačer          M – kachna          R – oba stejně 

5. Které zvíře má nejvíce ras na světě?           S – kočka          T – husa               C – pes 

6. Jak se říká mláděti od koně?                         F – kůň              E – hříbě              H – koňátko 

 

Tajenka:  Těšíme se na __________________. 

Simona Žišková, 4.B 

Osmisměrka 

V osmisměrce najdeš názvy zimního oblečení. Vypiš je na řádky. Na každý řádek jedno slovo. 

  

______________________       _______________________ 

______________________       ________________________ 

 ______________________      ________________________ 

 ______________________      ________________________ 

 

     Simona Žišková, 4.B 

SMĚJEME SE ☺☺☺☺ 

Smaží se dvě vajíčka na pánvi. Jedno říká: Fuj, to je ale horko! A druhé říká: Pomóóc, mluvící vajíčko! 

Pepíček nechce jíst. Maminka ho přemlouvá: „Miláčku budeme si hrát na tramvaj. Ty budeš tramvaj a lžička 

s polévkou nastupující lidé.“ Pepíček polyká lžičku za lžičkou. Když je talíř skoro prázdný Pepíček volá: „Konečná 

všichni vystupovat!“ 

Pan učitel se ptá, kde bydlí pán bůh? Žák říká: „Myslím, že v naší koupelně.“ „ Jak si na to přišel?“ ptá se pan učitel. 

„Táta každé ráno tluče na dveře koupelny a říká Pane Bože, ty jsi tam ještě?“ 

Jde žába a potká čápa. Žába říká: Ááhóójj čááápe, co tady děláš? No já hledám žábu, která má velkou pusu! Tady 

žádná není.  

 

Barbora Dvořáková, 5.B 

o r u k a v i c e t j 

 t v o a b c r p s k o 

e m č n m i k i n a h 

p š d e e f b o t y Ch 

l d l v p u š i v s š 

o t v u p i b n l k j 

v d n j s o c o o t j 

á d š á l a m e n k S 
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k p u n č o ch y d n m 

 

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ… 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

E

R

N H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

                   MIKULÁŠSKÝ KVÍZ 

1. Jaký nosí Mikuláš plášť?   

a) fialový    b) žlutý     c) červený 

2. Co má Mikuláš na čepici? 

a) kříž          b) meč      c) čerta 

3. Co drží Mikuláš v ruce? 

a) řetěz  b) hůl  c) tebe 

4. Jakou má Mikuláš barvu vousů? 

a) bílou   b) černou  c) nemá žádné vousy 

5. Kdo chodí s Mikulášem? 

a) paní učitelka a anděl  b) čert a Káča  c) čert a anděl 

 

 

 

Ondra Adamec, Dominik Krůpa, 4. B 

 

KŘÍŽOVKY 
 

 

Piš shora dolů 

1. Zvíře s bodlinami      

2. Šlechtický znak 

3. Plod dubu 

4. Náplň do pera  

5. Horymírův kůň 

6. Druh sýra 

7. Tvar pneumatiky 

Simona Žišková,4.B 

 

1. Největší žijící zvíře 

2. Táta 

3. Kosmická loď 

4. Nejrychlejší zvíře 

5. Roste na smrku 

6. Co padá na podzim 

7. Zmrzlá voda 

8. Král zvířat 

9. Bez něho bych nic neviděl 

Ondra Adamec, 4.B 

HÁDEJ, HÁDEJ HADAČI… 

1. Je modrý, má bílou čepičku a bílé kalhoty.         3. Je zelený, žije u rybníka, nemá rád sucho s sedává na vrbě. 

2. Má sedm pomocníků a je nejkrásnější.               4. Má létající auto, vždy uprchne a směje se Ha ha ha….. 

 

Řešení: šmoula, sněhurka, vodník, fantomas                                                                                                     Ondra Adamec, 4. B 

 



ZAJÍMAVOSTI O ZVÍŘATECH 

JEZEVEC – jeho srst se používá při výrobě štětců. 

KRTEK – za hodinu dokáže vyhrabat chodbu o délce 

pěti metrů. 

GEPARD – dosáhne rychlosti až 120 km/h a má větší 

zrychlení než některý sportovní automobil. 

KOČKA – nejdéle žila Granpa, kočka která se dožila 

34 let a dvou měsíců. Psali jsme o ní i v Pěikvítku. 

LEV – lví řev lze zaslechnout až na vzdálenost devíti 

kilometrů. 

LÉTAJÍCÍ RYBA – tato ryba je tak rychlá, že může nad 

vodou urazit desetimetrovou vzdálenost za jednu 

sekundu. 

CHOBOTNICE – modře kroužkovaná chobotnice je 

velmi jedovatý tvor. Její slina dokáže zabít dvacet lidí. 

ŽELVA OBROVSKÁ – dožívá se na Galapágách 150 let.                                                           Ilustrace: Nastěnka Butok, 3. A 

MOTÝL – zámotek motýla Bource morušového je tvořen vláknem, které po rozvinutí může měřit až 800 metrů.  

Simona Žišková, 4. B 

 

Zlata, sluneční víla 

Moje oblíbená kniha je Zlata, sluneční víla. Tato kniha je o Ráchel a Kristýně, 

které hledají ztracené nebo unesené víly, které mají od šotků sebraná vílí pera. 

V tomto díle Ráchel a Kristýna najdou Zlatu, která jim řekne, že ji šotek vzal zlaté 

pero. Začnou šotka hledat. Nakonec ho přistihnou, jak se vyhřívá a má sluneční 

pero. Seberou mu jej a celá vílí říše je zachráněna.   

 

Barbora Dvořáková, 5. B 

 

 

 

MÁME RÁDI ZVÍ ŘATA… 

 

MOJE OBLÍBENÁ KNIHA…  



Filmový kvíz o Tintinovi 

Kdo tento film viděl, bude pro něj tento kvíz hračka. A pokud jste ho ještě neviděli, je to náš filmový tip pro vás. 

Stojí za to! Příjemnou zábavu! 

Co je ve filmu jednorožec? 

a) Mýtické stvoření 

b) loď 

c)hrad 

Po které z těchto pouští cestuje ve filmu Tintin? 

a) poušť Kalahari 

b) Sahara 

c)poušť Gobi 

Které dvě postavy z filmu se utkají v šermířském souboji? 

a)Tintin a Sacharin 

b) kapitán Haddok a inspektor Kadlec 

c) sir Francis Haddok a Rudý Rackhlam 

Režisér Steven Spielberg na Tintinova dobrodružství popvé narazil: 

a) když mu o něm vyprávěl Francois Fruffaut 

b) když četl francouzské recenze Dobyvatelů Ztracené archy 

c) na střední škole při hodinách francouzštiny 

Filuta je: 

a) pudl  

b) irský teriér 

c) foxteriér 

 

 

 

 

Barbora Dvořáková 5.B    

 

FILMOVÝ KVÍZ…  



          

Vánoční den  

Dnes je vánoční den přeji si, ať se mi splní každý sen, 

dnes už sněží konečně, přeji si ať je to věčně. 

Už jsem dostal plno dárků a těším se ke sladkému 

spánku. 

Vánoční stromeček zhasíná a celá rodina usíná, 

všichni už tiše spí a z dárečku se radují. 

      

  Vánoce 

Stromeček už zdobíme  

a jablíčko si krájíme.  

Za chvíli příjde Ježíšek 

 a já si přeju kožíšek. 

Dárek už jsem rozbalil 

 kožíšek jsem objevil. 

Hned jsem si ho vyzkoušel 

 a moc a  moc mi slušel. 

To mi jistě stačí a těším se na vánoce další. 

Tatínek dostal svetr  

a rád byl i Petr, 

který dostal autíčko, 

 mamka zase paraplíčko. 

 

 

 

 

 

 

Všichni byli šťastní, 

co to tady chrastí?  

to jsou jistě čerti, přišli na zlobivé děti. 

 My jsme se báli, ale s nimi si hráli. 

Byla to fakt švanda, byli jsme dobrá banda. 

Potom jsme šli ven, dnes je ten nejlepší den! 

René Čechmánek a Tomáš Strnadel, 4.B  - oba vám 

přejí krásné Vánoce! 

 

Sněhuláci 

Sněhulák a sněhulačka  

mají svého sněhuláčka. 

Mami, mami, podívej, 

sněhulákům zazpívej. 

Potom půjdem do postýlky, 

pohádku nám přečtou vílky. 

Natálka Maleňáková, 2. A, obrázek: Štěpánka Bílková, 

3. A 

 

Čekání na Ježíška 

Čekám, čekám Ježíška, na dárku už je mašlička. 

Těším se už na večer, dárků bude habaděj. 

K tomu super kapříka, rozkrojíme jablka.  

Před kapříkem bylo překvápko, viděl jsem zlaté 

prasátko. 

 Tereza Valová, Lucka Kalužová, Alžběta Barošová, 4.B   

 

 

 

(BÁ)SNÍME O VÁNOCÍCH… 



 

                   Nová móda, to je zábava 

Módní střihy: budou to sestříhané vlasy do větší podkovy 

s afinou. Na hlavu si dáme krásnou upletenou červenou 

čepici s bílou bambulí, aby to ladilo. 

Na krk si dáme červenou šálu s na konci udělanými 

třásněmi. 

 Kabát si vyberete podle sebe. Kabát by měl mít černé 

velké knoflíky.  Hnědý k tomu bude asi ladit nejvíc. Ale 

když se vám nelíbí tak si vezměte černý. Měl by mít na 

konci rukávů kožešinky.  

Pod to minisukničku v barvě červené.  

Na nožky černé silonky nebo punčošky. A nakonec boty s 

velkými podpatky tak zvaně kozačky. Nejlépe hnědé. 

Adéla Kolaříková 5.B 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nastěnka Butok, 3. A 

 

ZIMNÍ MÓDA…  

 

VÁNOČNÍ OMALOVÁNKY… 



 

Advent jsou čtyři neděle do Vánoc. První adventní neděle byla 28. listopadu.  Na tyto čtyři neděle si vyrábíme věnce 

se čtyřmi svíčkami. Každou neděli si zapálíme 1 svíčku a postupně další. Každá neděle má svůj název: 1. železná , 2. 

bronzová, 3. stříbrná a 4. zlatá. Zlatá neděle, to už jsou Vánoce. Lidé také dodržují různé zvyky.  Lidé navštěvují různé 

adventní koncerty, kde třeba hrají varhany, klarinety, flétny… Lidé si na toto období začínají péct různá cukroví, které 

jim děti ujídají.:-) A při pečení si mohou prozpěvovat vánoční koledy…Více o koledách se dočtete v následujícím 

příspěvku. 

Koleda označuje původně píseň, kterou děti zpívají během velkých křesťanských svátků (Vánoce, Tří králů, 

Velikonoce) při obcházení jednotlivých domů, kdy „si koledují“ o výslužku, což bylo zejména jídlo nebo pití. Tento 

zvyk se dnes udržel především na vesnicích. Postupně se však slovo koleda stalo označením písně pouze s vánoční 

tematikou. Původně měly koledy náboženský obsah, dnes už se zpívají koledy i bez náboženského obsahu. Historie 

vánočních koled sahá do 13. století, podle legendy je autorem první koledy svatý František z Assisi (1181–1226). Na 

štědrý den si lidé než si rozbalí dárky, zpívají koledy a pak si je zaslouženě rozbalí. 

Adéla Kolaříková, 5.B 

 

A teď kvíz o Vánocích… 

Kdy slavíme Vánoce?  

a) 26. Prosince  

b) 24. Prosince 

c) 7. Prosince 

 

Kolik neděl má Advent? 

a) 4 

b) 6 

c) 2 

 

Kolik dnů se slaví vánoce 

a) 2 

b) 1 

c) 3 

 

Co je to vlastně sníh? 

a) Zmrzlá voda 

b) Studené kapky čaje  

c) Obrázky                                          

                                                                             

                                                                             

 

 

Adéla Kolaříková, 5.B, obrázek: Verunka Sklenářová, 3.A 

 

ADVENTNÍ ČAS… 



 Vánoční povídka 

Vždy jsme si přáli živého kapra a tak nám ho tatínek koupil. Máme kočku Micku a ta ucítila vůni ryb a utíkala ho do 

koupelny sníst. Ale nepodařilo se jí to, v poslední chvíli jsem ho zachránila. Micku jsem vyhnala z koupelny a šla jsem 

s maminkou připravovat vánoční kouzelnou večeři. Nachystala jsem na stůl krásnou svíčku, zatímco maminka smažila 

kapříka. Jak nastal večer, převlékli jsme se do svátečního oblečení a šli si sednout za stůl. Víte, jak poznám, že už 

přišel Ježíšek? Jak jsme dojedli, táta se šel podívat a když zazvonil zvonek, utíkala jsem ostošest ke stromku. Rozbalila 

jsem si krásné dárky a byla jsem šťastná. 

Adéla Kolaříková, 5.B 

Vánoční příběhy s detektivní zápletkou… 

Děti ve 4. B dostaly za úkol napsat vánoční detektivku. Ale ne jen tak ledajakou….Předem měly dáno obsazení a 

název příběhu. A jak se s tím popraly? To už si přečtěte sami… 

Z vánočního stromečku zmizely ozdoby 

Postavy: detektiv Fousek, Jeníček a Mařenka, Ježibaba, myška Hryzalka, zajíček Ušáček, veverka Zrzečka, 

Otesánek. 

Příběh první 

Bylo nebylo, v detektivní kanceláři detektiva Fouska zazvonil telefon. Veverka Zrzečka zvedla sluchátko a v telefonu 

se ozval Jeníček s Mařenkou, kteří křičí: „Rychle přijeďte! Z vánočního stromečku zmizely ozdoby!!! „ Detektiv Fousek 

hned nasedl do auta a jel. Když přijel na místo činu, uviděl jen opelichaný stromeček bez jediné ozdoby. Zeptal se 

Jeníčka a Mařenky, kdo byl naposledy u stromečku. „ Otesánek, Ježibaba a zajíček Ušáček“ odpověděli. Detektiv 

Fousek si obešel stromeček a hledal nějaké stopy. Podíval se pod 

smrček a uviděl lidskou stopu. Vyškrtl ze seznamu podezřelých 

zajíčka Ušáčka, protože zajíc má jiné stopy než člověk. Vydal se 

tedy za Ježibabou, aby ji změřil velikost nohy. Měří, měří, a pak 

zjistí, že Ježibaba má moc malou nohu a také ji vyškrtl ze seznamu 

podezřelých. Zbýval už jen Otesánek. Detektiv se vydal za ním 

domů. Byt našel ale úplně prázdný. Byly tam jen zablácené stopy a 

jedna rozbitá baňka…Zeptal se sousedky, jestli Otesánka neviděla. 

„Jo, jo, viděla. Nesl nějaké baňky a sladkosti a říkal, že jde do 

kůlny.“ odpověděla sousedka. Detektiv Fousek vyrazil do kůlny za 

ním. Otevřel dveře a uviděl spícího Otesánka. Vzbudil ho a zeptal 

se, kam dal ozdoby ze stromečku Jeníčka a Mařenky. „Měl jsem 

hlad, tak jsem je snědl“ odpověděl Otesánek. „Tak to jim budeš 

muset koupit nové a až budeš mít hlad, dej si raději něco 

zdravého“ poučil Otesánka detektiv Fousek.  

Tým kluků ze 4. B 

Příběh druhý  

Hluboko v lese žila zlá Ježibaba a ta si najala Otesánka, aby ze 

stromečku Jeníčka a Mařenky snědl všechny ozdoby. Když přišli 

 

POVÍDKY A PŘÍBĚHY… 



Jeníček a Mařenka ze školy, na stromečku nebyly žádné ozdoby. A tak si zavolali na pomoc detektiva Fouska a jeho 

pomocníka zajíčka Ušáčka. A takhle vysvětlovali záhadu zmizelých ozdob: „ Pane detektive, pane detektive, přišli 

jsme odpoledne ze školy a doma nebyly žádné ozdoby na stromečku. Ale nevíme, kdo mohl něco takového udělat. 

Prosím, vyšetřete to a dejte nám vědět, až pachatele dopadnete. Detektiv Fousek a Ušáček začali pátrat po pachateli, 

ale nemohli ho najít, protože neměli žádné stopy. A tak jim nezbývalo, než chodit po městě a ptát se lidí, jestli něco 

neviděli nebo neslyšeli. Jednoho dne potkali Otesánka a Ježibabu. Když je Ježibaba zahlédla, začala i s Otesánkem 

utíkat pryč. Fousek s Ušáčkem je nechali a vydali se za myškou Hryzalkou a veverkou Zrzečkou, které bydli ve stromě 

naproti domečku Jeníčka a Mařenky. Ptali se jich, jestli něco neviděli. Myška s veverkou jim řekly, že viděly Otesánka, 

jak vychází z domečku a slyšely, jak říká do mobilu: „Ahoj Ježibabo, tak už jsem všechno snědl.“  Pak utíkal rychle 

pryč. Detektivu Fouskovi už bylo vše jasné! S pomocníkem Ušáčkem Ježibabu i Otesánka dopadli a ti se ke všemu 

přiznali. Aby nemuseli jít do vězení, koupili Jeníčkovi a Mařence nové ozdoby a omluvili se jim. Jen Otesánek si 

povzdychl: „Ale ty ozdoby byly opravdu dobré“. Tak se všechno vyřešilo a Jeníček s Mařenkou měli klidné a veselé 

Vánoce se spoustou krásných ozdob na stromečku. Od té doby je Ježibaba hodná a Otesánek už skoro vůbec nic nejí. 

Zazvonil zvonec a detektivky o zmizelých ozdobách je konec. ☺ 

Tým děvčat ze 4. B, obrázek: Štěpánka Bílková, 3. A 

Strašidelný příběh 

Tento příběh není sice Vánoční, ale pokud se rádi bojíte (aspoň trošku), tak je právě pro vás.  

Ta dýně mrká!!!! 

 Na zahradě nám vyrostla velká dýně. Blížil se Halloween, a tak jsme s mamkou dýni vydlabali a udělali jí zamračenou 

tvář. Máma říkala, že dýně je magická, protože vyrostla tak velká. Nastal večer. Dali jsme ji ke mně do pokoje a 

zapálili v ní svíčku. Odešli jsme se dívat na horor panenka Chucky…. Za dvě hodiny jsem šel spát. „Hlavně nezapomeň 

zhasnout svíčku v dýni“ řekla mi maminka. Zhasl jsem ji a hned jsem usnul. O půlnoci mě vzbudil smích. Vstanu 

z postele. Najednou se dýně rozsvítí a začne mrkat! Mrká čím dál víc a začíná se třást i zem! Najednou mě něco 

praštilo a zase jsem uslyšel smích. Pak jsem usnul. Ráno jsem se vzbudil s velkou boulí na hlavě a svíčka v dýni byla 

vyhořelá. Okno bylo otevřené dokořán. Byl to jen sen nebo se to opravdu stalo? To se asi nikdy nedozvím….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondra Adamec, 4. B 



 

V minulém čísle jste měli možnost vyhrát krásnou podložku pod myš. Otázka zněla: Proč jsou pro nás stromy a 

zelené rostliny tak důležité? Správná odpověď: Jsou jediným 

zdrojem kyslíku. Ze správných odpovědí jsme vylosovali výherce a 

tím se stává Lucka Kalužová a Terezka Valová ze 4. B.  

GRATULUJEME! 

Na hádanku s topinkami nikdo správně neodpověděl, proto jsme 

odměnili podložkou pod myš dva výherce v této soutěži.  

 

Kvíízzzz!!!! 

Další možnost na výhru vám nabízel kvíz se čtyřmi otázkami. Tady jste 

odpovídali správně, ale vítězem může být jen jeden a štěstí se 

tentokrát usmálo na Natálku Bělunkovou z 5.B 

GRATULUJEME! 

 

 

 

Ceny jsou rozdány a nám už nezbývá než Vám popřát kouzelné Vánoce plné 

radosti, smíchu a pohody!!!!! 

Váš redakční tým☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A VÍTĚZEM SE STÁVÁ… 


