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„O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel. 
Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni 
PROMIŇ.“                                                                    R. Fulgham 

K výše uvedenému citátu snad nemusíme nic dodávat, ale je důležité si tyto zdánlivě 
samozřejmé věci připomínat.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Marie Křížková, 3.A   

Ano, ano, paní zima se sice své vlády ještě nevzdala, ale nebojte, jaro se už pomalu 
rozhlíží po kraji.  

A co Vás čeká v tomto čísle? 

 Hádanky, vtipy, kvízy, křížovky. 
 Představíme Vám chodící rozhledny…a jiná pohybující se stvoření. 
 Povíme si něco o jídle a pokud rádi kuchtíte, najdete zde i recept na jednu 

laskominku. 
 Představíme vám české olympijské medailisty. 
 Opět pro Vás máme tipy ke čtení. 
 Další dobrodružství bohyně Et … 
 POZOR, POZOR!!! Na str. 5 vás opět čeká soutěž, tentokrát výtvarná. 

                  Příjemnou zábavu i poučení Vám přeje Váš redakční tým! 

 

 

POSLEDNÍ ZÁCHVĚVY  ZIMY… 
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Děti z 2.B se pokoušely napsat vlastní příběhy…Inspirací jim bylo sluníčko, které se 
konečně umoudřilo a začíná probouzet přírodu ze zimního spánku. A jistě jste si po 
ránu všimli, koho už se sluníčku probudit podařilo. A pávě o nich bude většina krátkých 
příběhů… 

 

Nešťastný ptáček 

Lucie Kalužová, 2.B 

Byl jednou jeden ptáček, ale něco mu scházelo. Neměl 
rodinu, byl moc osamělý…Jednou se posadil na louku a 
začal plakat. Plakal den a plakal noc, až nakonec usnul. 
A tu najednou…přišla liška. Ptáček byl v nebezpečí! 
Utíkal před liškou, protože ještě neuměl moc lítat, ale 
zavadil o kořen stromu. Naštětstí šla kolem holčička, 
lišku odehnala a zavázala ptáčkovi poraněnou nožičku.  

 

Jarní rozhovor 

Amálka Drobková, Nikolka Fiurášková, Marek Stodůlka, 2.B 

Jaro! Jaro! Vylez ven! 

Nevylezu! Chci ještě spát! 

A proč? 

Protože jaro začíná až v březnu. 

Ale už je březen a v březnu začíná jaro a 
rostou krokusy a sněženky. 

 

 

 

 

HRA NA SPISOVATELE… 
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Povídání o  mracích  

Amálka Drobková, 2.B 

Po obloze plují čtyři mraky. Pořád se hádají a hádají a předhánějí, až je z toho 
pořádná bouřka. „Já jsem hezčí!“ křičí jeden. „Ne my tři jsme hezčí!“… Letěl kolem 
motýl a řekl: „ Všichni jste moc hezcí.“ A od té doby se už mraky nehádají a plují 
klidně po obloze vedle sebe. 

 

Micko na pouti 

Žanetka Juříčková, 2.B 

Bylo, nebylo, byl jeden kocourek a jmenoval se Micko. Toulal se po 
světě a v tom něco uviděl. Byla to pouť s kolotočem.  Micko tam hned 
šel, ale neměl lístek. Byl z toho smutný. Nakonec lístek sehnal a šel 
na kolotoč. Točil se a točil, až se mu z toho točení zatočila hlava.  
Atak Micko poznal, že kolotoče nejsou pro kocourky, ale pro děti.  

 

 

 

Ptáček 

René Čechmánek, Tomáš Strnadel, 2.B 

Byl, nebyl, jeden ptáček, který neuměl lítat. Tak to zkoušel 
a zkoušel, ale pořád mu to nešlo. Až jednoho dne k němu 
přiletěl velký ptáček a řekl: „ Vidím, že chceš lítat, ale 
neumíš to. Tak já tě to naučím, chceš?“ „To bys byl moc 
hodný“ pípá ptáčátko. A tak se spolu učili lítat, až náhle 
FRRRRR a ptáček byl ve vzduchu. Moc se mu to líbilo. A tak 
končí příběh o ptáčkovi, který neuměl lítat.  
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 Víte, které zvíře je chodící rozhledna? Pokud ne, tak čtěte dál a hned se to dozvíte. 

 

  

 

                                                                                                  Lucie Janíková, 5.A 

A máme pro Vás další soutěž! Tentokrát o nejkrásnější namalovanou žirafu. 

Obrázky budou vystaveny v herně. Na tři nejšikovnější malíře čeká diplom a odměna! 
Malovat můžete libovolnou technikou, minimální formát je A4. Práce odevzdejte do 26. 
března paní učitelce M. Maleňákové.            Tak pusťte se do toho!                                                                                       

 

MÁME RÁDI ZVÍŘATA… 
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Mapa výskytu krokodýla nilského 

Tuleň grónský 

Tuleň grónský je velmi plaché a 
nedůvěřivé zvíře. Je těžké se 
k němu přiblížit na menší 
vzdálenost. Na suchu je dost 
neobratný, ale ve vodě skvěle 
plave. Pod vodou umí zůstat bez 
nadechnutí několik minut a při 
lovu ryb se potápí do hloubky až 
100 metrů. Dožívá se až 35 let.  

                                                                                                     Petra Hanáková, 5.A 

 Kardinál červený 

Kardinál červený je 21 – 23 cm dlouhý pěvec z čeledi 
kardinálovitých. Vyskytuje se na okraji lesů, v parcích, 
zahradách a v blízkosti bažin v jižní a východní části Severní 
Ameriky, konkrétně v Mexiku, Belize, Quatemale a na 
bermudských ostrovech. Samec je karmínově červený a na 
hrdle má černé opeření, samice je žlutohnědě olivová. Má 
nápadně dlouhý ocas, silný zašpičatělý zobák vhodný 
k rozbíjení tvrdších semen a na hlavě vztyčenou chocholku.                                                              

                                                              Bára Klimešová, 4.B 

 

Krokodýl nilský 

Krokodýl nilský je jeden z nejrozšířenějších druhů 
krokodýlů v Africe. Jeho název pochází z řečtiny. Slovo 
crocodylus znamená dlážděný červ, nilocticus zase z Nilu. 
Krokodýl nilský žije téměř po celé Africe. Vyskytuje se 
všude, kde se nachází voda např. v močálech, potocích, 
řekách. Je zbarven šedozelenou barvou a je relativně 
mohutný. Mezi prsty má plovací blány. Jeho ocas i hřbet je 
pokrytý výstupky. Hlava je úzká a dlouhá. Má 64 až 68 
ostrých zubů, může s nimi jen  kousat, ne žvýkat.  
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Samec je podstatně větší než samice. 
Druh většinou žije samostatně, někdy i 
ve skupinách. Samci jsou agresivní a 
zabíjejí i jiné krokodýly a mláďata. 
Rekordní délka krokodýla je mezi 6 a 
7 metry a za dobrých podmínek se 
tento druh dožije přes 100 let. 

Krokodýl je dobrý lovec. Jeho oběti 
tvoří plazi, savci a ptáci. Díky svému ocasu dokáže vystřelit nad vodu a ulovit ptáka na 
větvi. Taktéž může chytit antilopy, jiné krokodýly, buvoly, lvy, gepardy nebo pakoně. 
V některých případech dokáže ulovit i malého slona nebo hrocha. Jeho velkou 
nevýhodou je to, že nemůže žvýkat, proto kusy masa polyká celé. V čelistech má 
neuvěřitelný stisk, dokáže jimi vyvinout sílu až 13 kN. (kN=kilonewton) 

V období páření vydávají samice hluboké zvuky. Po 
páření si samice vykope díru, do které naklade 20 až 
80 vajec - podle velikosti samice. Vejce jsou velké 
asi 8 x 6 cm, po nakladení je samice zahrabe. Po 
celou dobu je chrání před predátory, jako jsou lidé, 
hyeny atd. Když se  malí krokodýli vylíhnou, vydávají 
zvuky, kterými přivolají samici, ale někdy také 
predátora. Poté je matka odnáší do vody, kde se 
rychle osamostatní.   

                                                                                                        Bára Klimešová, 4.B 

 Krokodýl se objevuje i v mnoha písničkách. My vám představíme jednu, kterou opět 
složili pánové Suchý a Šlitr.  Tato písnička není tak známá, ale její text vás určitě 

pobaví.                                        Krokodýl 

Koupila má milá krokodýla, 
aby kabelku z něj ušila,  
jenže si to zvíře oblíbila,  
aniž by to byla tušila. 
 

Jednoho dne, ach to bylo strašný,  
ve dveřích stál tajuplný muž.  
Představil se, že prej šije brašny, 
v ruce třímal mimochodem nůž. 
 

Mezitím co ten muž brousek hledal,  
Boženka to zvíře popadla,  
jenomže ten krokodýl se nedal,  
poslyšte, jak ta věc dopadla. 
 
Zvíře brašnáře přemohlo hravě,  
no a co se týká Boženky,  
krokodýla chová ve Vltavě  
a kabelku nosí z koženky. 
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Bez jídla, stejně jako bez vody bychom nemohli žít. Mně osobně chutná nejvíc 
smažený sýr s hranolky. V některých zemích jedí lidé brouky, šváby a jinou havěť. 
Brrr, to bych nikdy nesnědla.  

Pravěcí lidé zabíjeli mamuty, kteří byli hrozně moc velcí a jejich maso jedli syrové. 
Měli velké čelisti, takže je mohli snadno rozkousat.  

Ale jsou i taková místa na naší planetě, kde lidé nemají, co jíst, jako například 
v Africe. Proto bychom jídlem neměli zbytečně plýtvat. 

Zde zatrhni jídlo, které máš nejvíc rád. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale na něčem se shodneme. Jídlo nám všem moc chutná! 

                                                                                                   Tereza Bojdová, 5.A 

 

DOBROU CHUŤ… 
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A když už je řeč o jídle, máme pro vás recept na jednu dobrůtku. 

Muffiny 

Potřebujeme: 2 hrnky polohrubé mouky 

                      ½ hrnku cukru 

                      ½ prášku do pečiva 

                      trošku soli 

                      1 vejce 

                      1 hrnek mléka 

                      ½ hrnku oleje 

                      cukrářské košíčky 

 

Postup: V míse promícháme mouku, cukr, prášek a sůl. Vejce rozšleháme s mlékem a 
olejem a dohromady přidáme do moučné směsi. Jen krátce promícháme. Na plech 
dáme košíčky a do půlky je naplníme. Pečeme asi 20 - 25 minut při 180°C. Pokud máte 
rádi čokoládu rozdrťte ji a přidejte do směsi.  

 

DOBROU CHUŤ!!! 

                                                                                           Petra Hanáková, 5.A 
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1.

2.

3. Z N

4. Y

5.

6. D

7.

8.

9.

10. Í

11. S M

12.

13. I Č LAMPA

14. Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Co loví kočka? 
2. Jaké je právě roční období? 
3. Co máme na oknech kromě žaluzií? 
4. Co sbíráme v lese? 
5. Kovboji mají L………. 
6. Jehličnatý strom.  
7. Co máme (většinou) kolem zahrady? 
8. Léčivá bylina. 
9. Loví myši…….. 
10. Doběhne do…………… 
11. Zdrobnělina stromu. 
12. Na rukou máme…….. 
13. Lampa na ulici. 
14. Růženka se píchla o …………….. 

 
                                                                                            Tereza Bojdová, 5.A 
 

 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ… 
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Chvilka hádanek 

Přijdou dvě kočky k jedné díře, ale jedna druhou nevidí. Proč?     (Každá tam přijde v jinou dobu) 

Je to černé, bílé, černé, bílé….Co je to?                                       (Jeptiška, která padá z kopce) 

Je to černé, bílé.. a směje se to. Co je to?                                    (Jeptiška, která ji strčila) 

Má to sto očí a do každého něco strčí. Co to je?                           (Struhadlo) 

Je to modré a lítá to. Co je to?                                                     (Komár s křečovou žílou) 

                                                                                                      Petra Hanáková, 5.A 

Chvilka vtipů 

Vedoucí blázince říká bláznům: „Pokud budete hodní, koupím 
vám bazén.“ Tak se blázni snaží a dostanou bazén. Hned do 
něho skočí a vedoucí říká: „A když budete ještě hodnější, 
tak vám do něj napustím vodu.“  

 

Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Pepíčku, proč má tatínek na 
tvém obrázku zelené vlasy?“ „Protože nemám plešatou 
pastelku.“ odpoví Pepíček. 

 

Potká se pes a kočka a pes řekne: „Haf, haf!“ A kočka řekne: „Bú.“ Pes se na ni divně 
podívá a kočka řekne: „No co, učím se cizí jazyky.“ 

                                                                                                 Petra Hanáková, 5.A 

Pálí vám to? 

Logická úloha s detektivní zápletkou 

Je kulatý dům a v něm bydlí pán, paní, jejich děti, pes dětí a služebnictvo. Jednoho 
dne odjede rodina do města a psa nechá doma. Vrátí se a zjistí, že je pes mrtvý. 
Služebnictvo říká -  Kuchařka: „Já jsem pekla dort.“  Řezník: „Já jsem zabíjel myši.“ 
Služka: „Já vymetala rohy.“                  Víš už kdo zabil psa? 

                                                                                                           (Služka  -  protože dům nemá rohy, je kulatý)                
Petra Hanáková, 5.A 
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Znáš odpovědi na tyto otázky? 

1. Které zvířátko spí celou zimu hlavou dolů? 
2. Co dělá v zimě ježek? 
3. Je jezevec v zimě člověku užitečný nebo mu škodí?  
4. Dýchá kuřátko už ve vejci? 
5. Kdy je teplota vrabčího těla nižší – v létě nebo v zimě? 
6. Čím dýchá tuleň, když se ponoří pod led? 
7. Jí veverka maso? 
8. Nemá rozum, a přece je chytřejší než zvíře. Co je to? 
9. Na jaře nás obveselí, v létě ochladí, na podzim živí a v zimě ohřeje. Co je to? 
10. Čím se živí v zimě ropucha? 
11. Kterým zvířatům říkají lovci „tuláci“? 
12. Kde přezimují raci? 

 
 

 
Správné odpovědi: 

1. netopýr, 2.spí, 3.ani jedno, protože v zimě spí, 4.dýchá póry skořápky, 5.v zimě i v létě je 
stejná, 6.tuleň ve vodě nedýchá, dělá si v ledu otvory a vyplouvá se k nim nadechnout, 7.ano, 
8.past na divokou zvěř, 9.les, 10.ničím, protože v zimě spí, 11. medvědům, kteří byli vyplašeni 
z brlohů nebo kteří se neuložili k zimnímu spánku, 12.v dírách, v březích řek a jezer. 

Lucie Janíková, 5.A 
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Křížovka 

 

Zvědavé zvířátko 

Co nám ukazuje čas 

V čem máme tužky a pera 

Chladné roční období 

Zvíře s dlouhým krkem 

Obrovská budova 

Domácí mazlíček 

V čem se vozíme 

V čem vaříme                        

Co pijeme 

 Míčová hra 

 

Tajenka: ________________________________________ 

Lucie Janíková, 5.A 
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Čeští sportovci získali na zimních olympijských hrách ve Vancouveru dvě zlaté a čtyři 
bronzové medaile! Dokázali tak, že ve sportu patří ke světové špičce a my jim děkujeme za 
skvělou reprezentaci naší země a samozřejmě jim všem moc gratulujeme!!!  

Medaile se podařilo získat v alpském lyžování, běhu na lyžích a rychlobruslení. 

 

 

 

A zde vám představíme naše skvělé sportovce. 

 Alpské lyžování:  

Šárka Záhrobská  

- bronzová medaile ve slalomu. 

V této disciplíně získala Šárka v roce 2007 
titul mistryně světa. 

 

Běh na lyžích: 

Lukáš Bauer – bronzová medaile v běhu na 15 km klasickou 
technikou.  

 

Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál a 
Martin Koukal  

– bronzová medaile ve štafetovém běhu na 4x10 
km.  

 

 

 

ZOH VANCOUVER 2010… 
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A to nejlepší nakonec… 

Rychlobruslení: 

Martina Sáblíková 

- zlatá medaile – 3000m 
- bronzová medaile – 1500m 
- zlatá medaile – 5000m 

 

Největší gratulace patří samozřejmě Martině Sáblíkové, která si jistě zaslouží v našem 
časopise delší zmínku. 

Martina se narodila 27. 5. 1987 v Novém Městě na Moravě. Od malička žije ve Žďáru nad 
Sázavou a od 14 let je českou reprezentantkou v rychlobruslení a již také v silniční cyklistice. 
Do svých devatenácti let stihla být světovou rekordmankou, vicemistryní světa, juniorskou 
mistryní světa, mistryní Evropy a mistryní ČR. Účastnila se ZOH v roce 2006 a na letošních 
ZOH získala dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. Také se vám to zdá neuvěřitelné? Ano, 
Martina je opravdu fenomén! 

Jejím oblíbeným jídlem jsou především saláty, ale taky bagety a hranolky. Přiznává, že jí 
hodně a někdy sní i trenérovu porci.       Nebojte, ona to při tréninku všechno vylítá. Jejím 
koníčkem je samozřejmě sport, ne jen rychlobruslení, ale i cyklistika, kolečkové brusle a 
vlastně jakákoliv podoba sportu. Ráda fotí a poslouchá hudbu. Má také ráda modrou barvu a 
barevný podzim. 

Trénovat začala v 11 letech, nejdřív v basketbalovém klubu BK Žďár nad Sázavou, ale brzy se 
začala věnovat jen rychlobruslení. V létě trénuje na in-line bruslích a na kole, v zimě kromě na 
bruslích také na běžkách a k tomu všemu samozřejmě cvičení v posilovně.  

A věřte, nevěřte, u toho všeho stihla i studovat. Díky sportu měla čtyřleté studium na 
sportovním gymnáziu v Novém Městě na Moravě rozloženo do 9 let a v červnu 2009 úspěšně 
odmaturovala. A její oblíbené předměty? Tělocvik – jak jinak, ale také biologie a jazyky 
(čeština, angličtina, ruština).                                                                

                                                                                                               Vláďa Chmelař, 3.B 
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Hokej: 

Bohužel smůlu měli ve Vancouveru čeští hokejisté, 
kteří ve čtvrtfinále prohráli s Finskem 0:2. 

Ale abychom tento hořký hokejový neúspěch trošku 
zlehčili, máme pro vás vtip (doufejme, že Jágr má 
smysl pro humor). 

 

Jednou chtěla Martina Sáblíková po Jágrovi autogram. A co on na to? „Až vyhraješ druhou 
zlatou medaili, tak si choď pro podpis.“ a zasmál se. Další den Martina vyhrála druhou zlatou 
medaili a od té doby má Jágr pěknou ostudu. 

                                                                                                                    Lukáš Bojda, 3.B 

                                               

Něco o olympijských hrách 

Olympijské hry jsou největší sportovní událostí moderní doby. Svého předchůdce a vzor mají 
v antických olympijských hrách, konaných ve starém Řecku v Olympii na poloostrově 
Peloponés. Jejich zakladatelem byl podle pověsti Hérakles. Pořádají se jako letní olympijské 
hry a zimní olympijské hry. Konají se 
jednou za čtyři roky. Nejvyšším 
olympijským symbolem jsou olympijské 
kruhy. Pět vzájemně propojených kruhů 
představuje pět kontinentů, protože 
olympijských her se účastní sportovci 
z celého světa.        

                 

                                                                                                                Lukáš Bojda, 3.B 

Olympijský oheň sice uhasl, ale úspěchy našich sportovců si budeme 
pamatovat ještě hodně dlouho. A možná se stanou pro někoho z vás i 
inspirací, protože právě oni dokázali, že když se chce, všechno jde!!! 
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Knihy Jacqueline Wilsonové jsme vám představili už v předchozích číslech, ale protože tato 
autorka je velmi oblíbená, máme pro vás hned další tři tipy.  

Holka na hlídání 

Jacqueline Wilsonová 

Jmenuji se Sadie a je mi devět. Moje máma pracuje jako paní na hlídání 
dětí, ale mě už samozřejmě hlídat nemusí. Já se o sebe v pohodě postarám 
sama. Což je pro mámu velké štěstí, protože teď má chřipku. Musím se 
starat nejen o ni, ale i o všechna ta děcka… 

 

 

Divný dárek 

Jacqueline Wilsonová 

Když od nich táta na Vánoce odejde, dělá Amy co může, aby 
rozveselila své malé sourozence. S oblíbeným maňáskem jim 
vypráví nekonečné příběhy. Amy ví, že krásný příběh dokáže 
člověka rozveselit, i když je mu smutno. Sama je vášnivou 
čtenářskou a knížky její oblíbené autorky ji dokážou zanést 
daleko od všech starostí. Kdyby se s ní setkala, splnilo by se jí tím 
její velké přání. Ale splní se i ta, která jsou mnohem důležitější? 

Polibek 

Jacqueline Wilsonová 

Sylvie a Carl jsou kamarádi od dětství. Jejich rodiny se znaly a vzájemně 
se navštěvovaly. Carl mluvil o Sylvii jako o své holce a Sylvie o Carlovi jako 
o svém klukovi. Pak ale začnou dospívat a všechno je jinak. Oba si najdou 
nové kamarády. Sylvie by pořád ráda trávila všechen čas s Carlem, ten má 
však nového kamaráda. A když hrají flašku, dělá, co může, aby ji nemusel 
políbit. Sylvii dochází, že jeho city k ní se změnily. Dokáže však odhalit, co 
se za tím skrývá? 

                                                                                                                  Petra Hanáková, 5.A 

 

MOJE OBLÍBENÁ KNIHA…  
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Příběh řeckých bohů pokračuje… 

    

    

Vyrůstání  na  planetě  ZemiVyrůstání  na  planetě  ZemiVyrůstání  na  planetě  ZemiVyrůstání  na  planetě  Zemi    

Et našel chudý mlynář jménem Insli. U peřinky bylo něco napsané, ale Insli neuměl číst. 
Když se chudý mlynář vrátil domů za ženou, tak žena nevěděla, jestli dítě uživí, že už 
tak jsou moc chudí. Tak se mlynář rozhodl, že dítě donese knížeti z Velké Litvi. Jak 
řekl tak i učinil. Šel a šel, až došel ke knížecímu hradu ve Velké Litvi. Byl to obrovský 
zámek, nikdy takový veliký zámek neviděl. 

Vešel dovnitř až před královský trůn. Slyšel o knížeti, že je hodný a tak doufal, že by 
byl tak laskav, že by si vzal od něj malou Et. 

Kníže nebyl zrovna v dobré náladě a nechtěl si vzít malou Et. Ale když Insli podal 
knížeti lísteček k přečtení, tak kníže změnil názor. 

Na lístečku bylo napsáno toto: 

Miminko se jmenuje Et. 

 Je to poslední bohyn ě na 

Svět ě. 

Prosím postarejte se mi o 
ni.                                                                                                  

Děkuji.  Telfa bohyn ě planet a hv ězd 

                                                Pokračování příště.  

                                                        Díl se jmenuje: Kníže 

                                                                                                          Aneta Románková, 5.B 

 

Z ŘECKÉ MYTOLOGIE… 
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                                                                                                                Tereza Bojdová, 5.A 

 

KOMIKSOVÝ SERIÁL… 
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 Povíme si o letošních trendech ve zdobení kraslic. 
 Seznámíte se s Janem Amosem Komenským. 
 Módní hity letošního jara. 
 Jarní říkanky, písničky, pranostiky a vše kolem Velikonoc. 
 Milovníci křížovek si také přijdou na své a nebude chybět ani soutěž, 
tentokrát literární. 

 Další tipy ke čtení. 
 Dozvíte se, jestli v naší škole v noci neřádí strašidla… a spoustu 
dalších zajímavostí… 
 

Ahoj v příštím čísle! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                     Terezka Valová, 2.B 
 

Přivolejte jaro omalovánkou! 

 

CO VÁS ČEKÁ PŘÍŠTĚ… 


