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Zimní radovánky na Pustevnách 

Krásné lednové dopoledne strávili žáci 3.A 
a 4.B na pohádkově zasněžených 
Pustevnách. Vypadalo to, že každou chvíli 
narazí na Mrazíka i s jeho kouzelnou berlí. 
Než se však vydali zimní krajinou Mrazíka 
hledat, shlédli krásnou výstavu ledových 
soch, při níž se také dozvěděli, jak tyto 
sochy vznikají. A pak už se vydali na 
průzkum, avšak za žádnou jedličkou 

Mrazíka nenašli. To jim ale nebránilo si dopoledne pořádně užít jízdou na bobech či lopatách.  

 

 

 

 

 

 

 

Děti ze školní družiny ve Vrtuli 

V pátek 20.1. 2012 se 3. oddělení školní družiny vypravilo do Vrtule - klubu deskových her ve Valašském 
Meziříčí. V první místnosti si žáci vyzkoušeli zrcadlovou komůrku, bláznivá zrcadla, nejvíce se líbila stěna s 
hbitými opicemi a taky postřehový stůl se světlem. Ve druhé místnosti si mohli vybrat ze 150 deskových 
her, zahrát si stolní fotbal, skládat hlavolamy nebo stavět z kostek velké stavby. Pro velký úspěch se děti 
domluvily, že Vrtuli ještě letos navštíví a pořádně si zahrají.  

 

 

 

 

 

                                   

 

Sportovní dopoledne 

 

POŘÁD SE NĚCO DĚJE… 



V úterý 24.1.2012 uspořádali naši deváťáci v obou tělocvičnách sportovní dopoledne pro předškoláky z 
MŠ 5. května, MŠ Radost a naše prvňáčky a my jsme byli u toho. Žáci devátých tříd si přichystali pro svoje 
malé kamarády celou řadu soutěží a her, v nichž museli všichni prokazovat svoje dovednosti, schopnosti i 
smysl pro spolupráci. Každý návštěvník sportovního dopoledne dostal na závěr malou sladkost a všichni 
byli se svými výkony spokojeni.  

 

 

 

 

 

Veselé taneční 

V úterý 24.1.2012 se žáci 4. a 5. tříd 

vydali do tanečních. A jak už název 

napovídá, o zábavu zde nebyla 

nouze. Děti se zábavnou formou 

seznámily s různými druhy tanců a 

hudebních rytmů. Naučily se kroky 

polky, mazurky a country tance z 

Alabamy a vyzkoušely si také 

rychlejší pohyby v rytmu samby, twistu či rokenrolu. V celém sále panovala při tancování výborná nálada a 

děti se jaksepatří vyřádily. 

1.B a 2.B na netradiční exkurzi 

Ve středu 1.2.2012 čekal naše prvňáky a druháky neobvyklý zážitek. Do kostela je pozvala maminka 
děvčat z 1.B a 2.B – paní Maléřová, která v kostele Všech svatých hraje na varhany. Tento velmi zajímavý 
nástroj dětem srozumitelně popsala, nádherně zahrála a ukázala, co všechno varhany dovedou. Za 
odměnu si děti mohly vyzkoušet samotnou hru na varhany. Tato netradiční exkurze byla pro naše žáky 
zajímavá i tím, že se podívali do míst, kam se běžně nedostanou. 

 

  

 

 

 

 

  

 



Máme pro Vás novou rubriku, ve které Vám budeme představovat jednotlivé třídy naší školy. V každém 

následujícím čísle se seznámíte s jednou třídou. V tomto čísle se Vám představí 1.A. 

A to jsme my:  

 

 

 

 

 

 

Udělali jsme malý průzkum, jak se v naší škole prvňáčkům líbí. Na následující otázky odpovídali takto: 

1. Proč chodíme do školy? Abychom nebyli hloupí, chceme se naučit hodně věcí, abychom se naučili 

číst, psát a počítat, chceme být chytří…..  

2. Jaký předmět máte nejraději? Mezi nejoblíbenější předměty prvňáčků patří podle našeho 

průzkumu: ČTENÍ, MATEMATIKA, PRVOUKA, PSANÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA☺☺☺☺ 

3. Jaká je vaše paní učitelka? Naše paní učitelka je moc hodná a milá a při psaní se na nás směje☺☺☺☺ 

4. Co se vám ve škole nelíbí? Nelíbí se nám, když se kluci perou a zlobí paní učitelku. 

Poslední otázka byla trošku záludná, ale prvňáčci se jí nezalekli – 7. Co je to sborovna? Je to třída, ve 

sborovně se kreslí, schází se tam učitelé, chodí se tam pro klíče od tělocvičny, něco se tam vyřizuje.  

Tajemství sborovny je tedy odhaleno☺! 

 

Sněhulákový den a návštěva předškoláků z MŠ Radost ve třídě 1.A 

V pátek 27.1.2012 se ve třídě 1.A konal na počest ukončení 
celoměsíční sněhulákové soutěže sněhulákový den. Děti přišly 
oblečeny v modrobílém oblečení. Někteří popustili uzdu své fantazii 
a za vydatné pomoci svých rodičů vytvořili originální kousky pravých 
sněhuláků, za což byli náležitě 
odměněni sněhulákovským 
diplomem! Nejprve se prvňáčci 
naučili nové písmenko Z, aby 
mohli přivolat paní zimu, v psaní 

hledali cestu ve sněhové vánici zasněženým bludištěm, ve výtvarné 
výchově si vyrobili krásné sněhuláčky z květináčků, ale nejvíce se jim 
líbila soutěž ve válení sněhových koulí, za kterou si nějvětší borci 
odnášeli domů opravdové sněhulákové medaile.  

 

SEZNAMTE SE… 



 

Na celou tu slávu se přišli podívat předškoláčci z MŠ Radost. A tak je 
prvňáčci hned pěkně zapojili. V matematice je naučili hrát zábavnou hru 
bingo, pomáhali vyzdobit tabuli krásnými sněhuláčky, zkusili pracovat s 
interaktivní tabulí, což se všem předškoláčkům moc líbilo, a nakonec si 
zasoutěžili v navíjení sněhových koulí na provázek. Naši prvňáčci je 
povodili po škole, ukázali jim jídelnu i šatničky, pozdravili písničkou 
kamarády z 1. B i našeho pana ředitele. 

Na Hromnice o hodinu více aneb pyžamový ples v 1.A 

Jelikož prvňáčci celý půlrok pilně pracovali, učili se do úmoru, hlásili se, 
až ruce umdlévaly, a to vše s vyčerpávajícím nasazením, jistě si zasloužili 
malé probuzení a povyražení. Ve čtvrtek 2.2.2012 proběhla ve třídě 1.A 

netradiční hodina hudební výchovy, 
aby dala zelenou masopustnímu veselí 
a dala sbohem dlouhým zimním 
večerům. A aby se všichni jaksepatří 
uvolnili, oblékli si pohodlná pyžamka a 
hurá na to. Tančili, křepčili, zpívali a 
dováděli, jak to jen na takovém plese má být. Věřte, že o zajímavé 
taneční kreace nebyla nouze a prvňáčci dokázali, že jsou prima parta, co 
se umí bavit!  

A co o 1. A říká jejich paní učitelka? 

Je to prima parta, co umí chytnout za práci, 

Jsem s nimi velmi ráda, máme spolu legraci! 

Přeji hodně zdaru s tím nelehkým učením, 

Však na konci roku, to všechno pěkně ocením! 

                                                                   Vaše paní učitelka Zuzana Malenovská 

PŘEJEME VŠEM PRVŇÁČKŮM, ABY SE JIM VE ŠKOLE LÍBILO ČÍM DÁL VÍC!  

Naše seznamování s 1.A je u konce. Ale ne tak docela. Hned na další straně najdete fotoromán, ve kterém 

se dozvíte, co se v 1. A děje o přestávce. 

AHÓÓÓÓÓJ! 

 

 

 

 



FOTOROMÁN: Přestávka v 1.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adéla K., Bára D., Stella M., 5.B 



NAJDI 6 ROZDÍLŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křížovky, rébusy, hádanky 

1. Nosí korunu 

2. Hlavní město České republiky 

3. Jméno dívky na koštěti 

4. Nejlepší přítel člověka 

5. 24. Prosince slavíme… 

6. Doplň název knihy  Děti z … 

7. Vodník sedává na… 

8. Myjeme si v něm ruce 

9. Číslo za sedmičkou 

10. Mládě krávy 

11. Pruhované zvíře 

12. V noci se nám zdají… 

13. Co dělá had (zvuk) 

 

Poskládej co nejvíce slov z těchto písmen: 

___________________________________  

___________________________________                                                    Ondra Adamec, 4.B 

 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ… 

K O T R 

L S A 



HÁDANKY O NAŠÍ ŠKOLE 

ZNÁTE DOBŘE ŠKOLU, DO KTERÉ CHODÍTE? Vyzkoušejte se. Pokud na alespoň 6 otázek dokážete správně odpovědět, 

tak naši školu znáte. ☺ 

1. Jaké má barvy naše škola?  

2. Kolik má naše škola tříd? 

3. Kolik let vydáváme náš časopis? 

4. Kolik let má naše škola? 

5. Jak se jmenuje pan ředitel? 

6. Kolik budov má naše škola? 

7. Kdy má náš pan ředitel svátek? 

8. Jak se jmenuje zástupkyně pana ředitele? 

9. Kolik má naše škola kuchařek? 

 

Správné odpovědi najdete na poslední straně časopisu.    Obrázek si můžete vymalovat.        Dominik a Ondra, 4.B 

NAJDI 12 ROZDÍLŮ 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Simona Žišková, 4. B 

Matematická hádanka 

Kterými matematickými znaménky můžeš nahradit otazníky? 

 

8 ? 7 ? 5 ? 8 ? 11 ? 10 ? 8 = 15   

 

Řešení najdeš na poslední straně.        Ondra Adamec, 4.B  



SOBOTA

ZÁSOBA

NÁSOBILKA

ZPŮSOB

Jsi vzorný žák nebo postrach učitelů?   

V následujícím testu zjistíš, jak si plníš své školní povinnosti. Odpovídej na otázky a postupuj podle šipek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondra Adamec, 4.B 

Pro chytré hlavy 

Jaké slovo patří do tabulky? Vyber z následujících možností chybějící slovo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

                                                                    Řešení najdeš na poslední straně.                                               Ondra Adamec, 4.B 

 

BLESK 

STROM 

KORUNA 

SLOVO 

LESK 

SOBÍK 



Lámejte si hlavičky… 

1. Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 22 hlav a 72 nohou. Kolik koní a kolik lidí je ve stáji? 

 

2. Muž je sám na pustém ostrově. Na nejbližší pevninu to je 5 kilometrů a on neumí plavat, ani nemá k dispozici 

žádný přepravní prostředek. Bez cizí pomoci se přesto zachrání. Jak? 

 

3. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? 

  

4. Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to možné? 

Řěšení na poslední straně.                                                                                                                              Stella Marková, 5.B 

 
Kresli a maluj  

Dokresli princezně obličej a vybarvi ji.                                                      Dokresli na parket svou Superstar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Alžbětka Barošová, 4.B       



Zlatý retrívr 

Jistě každý zná plemeno psa Zlatý retrívr, tento pes pochází z Anglie. Je to lovecký pes vhodný do rodiny, 

potřebuje hodně pohybu a velkou zahradu na to aby se vyřádil. Psi měří v kohoutku 56 až 61 cm, feny jsou 

o něco menší: 51 až 56 cm. Zlatý retrívr má srst rovnou nebo lehce zvlněnou. Srst je zbarvená do zlaté až 

krémové. Jeho srst je velmi náročná na péči, srst musíte pravidelně česat a kartáčovat, musí se zastřihávat 

přebytečné chlupy na tlapkách. Tento pes má skvělou 

povahu je milý, inteligentní, společenský, sebejistý, citlivý, 

má dobrou paměť, je velmi přizpůsobivý a není uštěkaný. 

Zlatý retrívr se poměrně rychle učí a to, co se naučí, si 

pamatuje po celý život. Nikdy s ním nesmíte zacházet moc 

tvrdě, protože tím se dopouští násilí na jho poddajné a 

citlivé povaze. Má rád, když ho za správný povel obměníte 

třeba piškotem. Tito psi velmi dobře vychází s dalšíma psy 

v domácnosti a s kočkami. Hezky se chovají k dětem. Jestli 

rádi jezdíte na kole, až bude, pes velký můžete ho nechat 

běhat vedle kola.     

Stella Marková, 5. B 

CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O MORČATECH! 

SRST -  Divoká morčata mají šedohnědou srst. Je to u zvířat v přírodě hodně důležité, protože díky tomu je 

spousta jejich nepřátel nevidí. Ale současná morčata domácí mají srst v řadě různých barev, provedení i 

délce. 

TLAPKY – Přední končetiny morčat mají čtyři prsty, zadní tři. Drápky se musí obrušovat na tvrdé podložce, 

příliš dlouhé drápy totiž způsobují bolest při chůzi. 

ZUBY – Morčatům zuby dorůstají celý život, stoličky 

porostou za týden až o 1,5 mm.  

JAZYK – Jazyk plní řadu úloh. Slouží ke zpracování 

potravy, pomáhá při polykání či čištění. Morčata dávají 

přednost jemně nasládle chuti. Nemají rádi hořkou chuť. 

OČI – Oči jsou umístěny po bocích hlavy. Morčata vidí 

svět pravděpodobně stejně jako člověk. Výhodou toho, že 

jsou oči po bocích je, že nepřítel nemůže morče 

napadnout ze zadu. 

UŠI – Morčata slyší velmi dobře. Tato zvířata ovšem mimořádně citlivě reagují na hluk s vysokou frekvencí.   

ČUMÁK – Čich hraje v životě morčete důležitou roli. Slouží k dorozumívání a rozeznání příslušníku vlastního 

domu. Morče se vás naučí poznat podle vašeho osobního pachu a hlasu.                           Stella Marková 5. B 

 

MÁME RÁDI ZVÍŘATA… 



Psík mývalovitý 

Psík  mývalovitý je východoasijský divoký pes. Svým vzhledem 

velmi připomíná mývala amerického, proto se také nazývá psík 

mývalovitý nebo mývalovec kuní. Psík mývalovitý je o něco 

menší než liška, ale větší  než kočka. Má zavalité tělo a krátké 

nohy. Jeho hnědošedá srst je velice huňatá. 

Víte že? 

Psík mývalovitý, který žil původně ve východní Asii, byl dovezen 

v 19. století do západního Ruska kvůli kožešině. Mnoho zvířat 

pak bylo opět vypuštěno, později se rozšířili směrem na západ. 

Nasťa  Butok, Verča  Sklenářová  3.A 

 
 Kočka divoká 

Kočky divoké jsou příbuznými našich koček domácích. Ovšem 

jsou trochu větší a zavalitější než jejich krotké příbuzné. Kočka 

divoká vypadá velmi podobně jako šedohnědá pruhovaná 

kočka domácí. Její srst je ovšem hustší a na hřbetu má výrazný 

černý pás. Ocas je huňatější, černě pruhovaný a zužuje se do 

černé špičky.  

 Víte že? 

Kočka divoká číhá stejně jako kočka domácí u myších děr nebo 

se neslyšně přibližuje ke své kořisti, pak se jedním skokem vrhne na oběť, popadne ji svými silnými drápy a usmrtí ji 

kousnutím do šíje.                                                                                                          

                                  Eva Martinková, Štěpánka Bílková, 3. A 

Papoušek Ara 

Ara je rod papoušků. Arové jsou velcí papoušci s dlouhými ocasy, dlouhými 

úzkými křídly a jasně zbarveným peřím. Žijí zejména v tropických deštných 

lesích na území Střední a Jižní Ameriky. Mají neopeřené místo mezi očima. 

Podobně se krmí jako většina papoušků tedy různými druhy ořechů a ovoce. Jí 

ovoce dřív než uzraje. Hnízdí v dutinách a korunách stromů deštných pralesů. 

Jsou překrásně zbarvení. Je 81 až 90cm velký papoušek. Dožívá se až 75let. 

Chová se i v různých ZOO. 

 

                                                                                                   Adélka Kolaříková, 5.B 



Ježek 

Ježek má asi 5000 ostrých rovných bodlin trčících do všech stran. 

Slouží mu k zastrašení nepřítele. Pichlavý kabát je jeho hlavní 

zbraní. Každá bodlina je chlup, který se během vývoje změní na 

ostrou trčící bodlinu dlouhou 2 – 3 cm. Když se ježek cítí 

v nebezpečí, svine se do klubíčka a čeká až nebezpečí pomine. 

Největší nepřítel ježka je liška. Mazaná liška chvíli šťouchá do 

svinutého ježka, aby ho přinutila rozvinout se a utíkat. Pak může 

chňapnout po jeho bodlinami nekrytém bříšku.  

Nasťa Butok, 3.A 

Fríský kůň  

Je to chladnokrevný kůň, který je jenom vraníkem. Pochází z Holandska. Fríský kůň měří 152 cm a víc. Už 

Římané se zmiňují o fríských koních jako o silných pracovních zvířatech, ovšem v jejich očích byli škodliví. 

Fríští koně vynikaly v zápřeží, pod sedlem i při zemědělské práci. Ohon a hřívu má kudrnatou. Jsou silní ale 

ne jako tažná plemena. Hlavu mají dlouhou s krátkýma ušima. Má milou povahu. Patří k nejobdivovanějším 

koním. Ve své vlasti tahá proslulé tradiční závodní dvojky.                                                  Adéla Kolaříková 5.B 

Naše škola 

Naše škola veliká 

barvičkami vyniká.  

Má barvy všelijaké 

a žáky bystrozraké. 

Má hodné pani učitelky, 

jsou krásné jako modelky.  

Ve škole se učí počítat 

a v hodinách nepovídat. 

Učí se hezky číst 

a taky všechno jíst. 

To je ta škola barevná, 

naše škola kouzelná.     Stella Marková. 5.B 

 

MALÍ SPISOVATELÉ… 

Pizza 

Peču pizzu celý den, pak ji koušu 

s úsměvem. 

Dneska si dám sýrovou, zítra zase 

šunkovou. 

Je tak velká veliká, nestačí pro 

Jiříka. 

Jiřík pláče čím dál víc, že má hlad a 

chce jíst. 

Jiřík křičí velice, až přiběhne opice. 

Opice má ovoce, Jiřík zase Vánoce.  

Jiří Škrobák, 5.A 



Příběhy s detektivní zápletkou  

                                     Rozbité dveře v naší škole…. 

Jednoho dne se děti vydaly do školy. Paní učitelka dětem otevřela a děti šly do svých tříd. Ve 4.B služba 

zapomněla zamknout dveře od šatny, a tak se tam vrátila, aby svou chybu napravila. Při příchodu do šatny 

spatřila něco nevídaného. Záhadná postava celá v černém rozbíjela vchodové dveře do školy….! Nemohli 

však poznat, kdo to je!? Rychle to šli říct paní učitelce. Paní učitelka se tam šla podívat, ale nikoho neviděla 

a proto si myslela, že si děti dělaly legraci. Děti se rozhodly pátrat samy. Rozdělily se na skupiny a šly se 

podívat do tříd, jestli někdo nemá černý oblek. Ale nikdo ho neměl!. Nejspíš to byl někdo úplně cizí. 

Najednou si děti uvědomily, že někdo z jejich třídy chybí. Byl to Wandalín Usměvavý. Děti zajímalo, proč 

právě v tento den Wandalín není ve škole. O velké přestávce šly zazvonit na Wandalína, protože bydlel 

hned vedle školy, ale ozvala se jeho maminka. „Dobrý den, je Wandalín doma?“ zeptaly se děti. „On není ve 

škole?!“ podivila se maminka. Děti odpověděly:“Ne ve škole není. A doma taky není???? Hmm, to je nějaké 

divné!!!!!!!“ Vraceli se pomalu do školy, když najednou ho uviděly. Domlouval se s nějakým cizím pánem 

v čínské restauraci. A ten pán se 

ho ptá: „Jak to, že nejsi ve 

škole?????? Rozbil jsem dveře 

v naší škole.“ říká Wandalín. „Ale 

nikomu to neříkej!!!!!!!!!......“ A 

pán znovu odpoví: „Ale měl bys 

to přece jenom říct paní 

učitelce.“ „Ale já se bojím, že by 

mi paní učitelka vynadala.“ Pán 

odpoví: „Ale lepší by bylo, kdyby 

ses přiznal, než abys to 

utajoval!!!!!“ „No tak dobře, já to 

teda paní učitelce řeknu.“  Wandalín se vrátil do školy, řekl paní učitelce, co provedl a omluvil se. Paní 

učitelka mu odpustila, ale řekla mu, že ty dveře musí maminka zaplatit a že už to nesmí nikdy udělat. „A 

proč jsi ty dveře vlastně rozbil?“ zeptala se.  Wandalín odpověděl: „No já jsem nechtěl, to bylo jen tak ze 

srandy, ale teď jsem pochopil, že to teda vůbec sranda není!!!!!!!“                                                                      

S. Žišková, Ž. Juříčková, 4.B 

Ztratila se třídní kniha 

Jednoho dne zjistila paní učitelka, že se ztratila třídní kniha. Požádala třídu, aby jí pomohla třídní knihu 

hledat. V tom zjistila, že jeden žák nehledá. „ Proč nehledáš?“ zeptala se ho. Chlapec jí ale vůbec nevnímal. 

Paní učitelka se zeptala znovu, ale chlapec si jí ani nevšiml. Paní učitelce to bylo podezřelé. „ Tys vzal tu 

knihu?“ zeptala se ho přímo. Chlapec se rozbrečel a začal vyprávět, že třídní knihu ukradl jeho kamarád 

Pavel, který mu vyhrožoval, že jestli to řekne, připraví ho o všechny kamarády. Paní učitelka šla za Pavlem 

do 6. A a zeptala se ho, co ví o ztracené třídní knize. Pavel se přiznal a řekl: „Promiňte, paní učitelko.“ Pavel 

knihu hned vrátil a dostal velký trest. Poučení na závěr: Lež má krátké nohy a daleko neuteče aneb Raději 

nikomu nevyhrožuj a hned se přiznej!  

T. Strnadel, R. Čechmánek, 4. B 



Všelijaký kvíz!!!!! 

1. Kteří živočichové kladou stovky vajíček?  
a) Žáby a ropuchy               B)hadi a ještěrky 

2. Proč mají pouštní živočichové rádi tmu?  

a) Je jim horko       b) spálí jim to uši 

3. Které mládě má nejlepší maminku? 

a) Gorilí     b) klokaní      c)kočičí 

4. Ukazuje na sever střelka kompasu? 

a) Ano    b) ne 

5. Jak velký je oceán? 

a) Nepředstavitelný  b) nekonečný  c) titěrný 

6. Existuje číslo nekonečno jedna? 

a) Ano  b) ne 

Své odpovědi házejte do schránky Pětikvítku u družiny. Hrajeme o reflexní pásky na ruku! 

Adéla Kolaříková 5.B 

Kdo je kdo? 

1. Co je to ochechule? 

a) Opice     b) vodní savec     c) ryba 

       2. Co je to pišťucha? 

a) opička   b )hlodavec    c) pták 

       3. Co je to sviňucha? 

a) druh vepře  b) psovitá šelma    c) kytovec podobný delfínovi 

       4. Co je to vychuchol? 

a) vodní krtek    b) hlavonožec     c) ještěrka 

       5. Co je to matamata? 

a)had         b)želva          c)ještěr  

Správné odpovědi najdete na poslední straně. 

                                       Barbora Dvořáková 5.B 

 

???????????????????????????????????????????????????????????????? 

 

KVÍZY… 

Znáte zvířata? 

Z písmen u správných odpovědí vyjde tajenka. 

1. Co je to pes? 

J) savec     Z) obojživelník   O) plaz 

2.  Jakou barvu má kapr? 

             N) hnědou     P) černou    A) zelenou 

3. Jaký krk má žirafa? 

            R) dlouhý        M) krátký      S) nemá krk 

4. Kolik nohou má had? 

            S) dvě              O) nemá nohy       U) čtyři 

Tajenka: ___ ___ ___ ___. 

Simona Žišková. 4. B 

 



Jaké si vybrat povolání??? 

Povolání si vybíráte většinou, až jste velcí, po základní škole, kdy se máte rozhodnout, co budete dále 

studovat. Někteří si vyberete, že budete advokátem, 

cukrářem …  Tady vám nabízíme krátký přehled, co 

jednotlivá povolání vlastně dělají… 

Cukrář-peče dobroty pro ostatní lidi…  

 Krejčí- ten nám šije krásné šatičky…  

Kadeřnice- stříhá nám vlasy podle našeho přání…  

Režisér- vymýšlí nám ty nejsrandovnější filmy… 

Doktor- ošetří nám bolístko… 

Hasič- zachraňuje lidem životy… 

Fotograf- vytváří nám krásné fotky… 

Kuchař- vaří nám ve škole obědy… 

Zubař- ošetřuje nám zkažené zoubky… 

Adéla Kolaříková a Barbora Dvořáková 5.B 

Jenna O´Hea 

Jenna O´Hea je basketbalistka a hraje za Los Angeles Sparks. Její 

tým je v pořadí druhý. Její číslo na drese je většinou 4. Dres má 

zelenožlutou barvu. Narodila se v Traralgonu. Vyrůstala se dvěma 

bratry. Narodila se 6. června 1987. V roce 2003 pomohla Austrálii 

vyhrát stříbrnou medaili na mistrovství světa. V Austrálii je 

považována za nejlepší hráčku. Hraje tam přes devět let.  

Jenna  má tmavě hnědé vlasy, hnědé oči, měří asi přes 185 cm. 

V zápasech střílí přes 15 bodů. Je známa téměř po celé Austrálii. 

 

                                                                                                                                                       Barbora Dvořáková 5.B  

 

 

POVOLÁNÍ… 

 

VZORY A IDOLY… 



Jehličnaté stromy 

Jehličnaté stromy jsou výborně chráněné před suchem, větrem a zimou a jsou schopny přežít i na místech, 

kde to ostatní stromy nedokážou. Díky tomu, že mají jehličky namísto listů můžou růst i ve vysokých 

horách. Některé jehličnany rostou i v tropických lesích a v močálech. 

Rekordy nejvyšších stromů 

Jehličnaté  

Douglasovka (Severní Amerika) – 126 m 

Sekvoje vždyzelená (Severní Amerika) – 112 m 

Listnaté 

Blahovičník královský (Austrálie) – 143 m 

Voskoveň andská (Jížní Amerika) – 40 m 

Stella Marková, 5. B 

Test z filmu Shrek 

1. Kdo šel se Shrekem zachránit princeznu Fionu? 

a) medvěd       b)oslík     c)zajíc 

 

2. Koho si vzala Fiona? 

a) Lorda Farkváta         b) Lesního lovce         c) Shreka 

 

3. Kdo sežral Lorda Farkváta? 

a) drak           b)pes                  c)Shrek 

 

4. Kdo držel Fionu na hradě? 

a)drak            b)zavřené dveře              c)Lord Farkvát 

 

5. Do koho se oslík zamiloval? 

 a)dračice             b) oslice        c)Fiony 

 

6. Kdo poslal Shreka pro Fionu, aby ji zachránil? 

a)oslík                b)Lord Farkvát         c)medvěd 

 

Kdo zachránil Fionu?  

a)Klíč                   b)Shrek              c)žába 

 

speciálně těžká otázka  

8. Kdo si myslela Fiona, že ji přišel zachránit? 

a) rytíř         b) princ       c)král 

                                                                                                                Tereza Valová, Lenka Jemelková, Alžběta Barošová  4.B 

 

ZAJÍMAVOSTI… 



POZOR, POZOR!!! Věnujte zvláštní pozornost tomuto článku. Máme zaručené informace o tom, že se 

v Beskydských lesích  pohybuje sněžný muž zvaný Yetti. Některé informace však nasvědčují tomu, že by 

mohlo jít dokonce o sněžnou ženu! A nebo se zde pohybují oba!!?? Přečtěte si, jak popisují záhadného 

tvora ti, kteří měli to štěstí jej zahlédnout. 

Sněžný muž 

V sobotu v podvečer byl spatřen na naší nejvyšší hoře Sněžce Sněžný muž. Byl 

vysoký zhruba 199 cm. Jeho otisky chodidla ve sněhu dosahovaly délky 49 cm. 

Tělo měl pokryto černými chlupy a silnou námrazou. Vydával zvláštní zvuky. Byl 

spatřen na vzdálenost 200 m. Byl velmi plachý a  hlučný. Všechna zvířata se od 

něho držela dál a my také. Krajinou se rozléhalo ticho, byly slyšet jen jeho 

skřeky. Byl to nezapomenutelný zážitek.  

                                                                    

Kristýna Jochcová, 3.A 

Yetti je žena! 

Dnes ráno jsem viděla Yettiho. Věřte tomu nebo ne, je to žena! 

Mám důkaz - fotografii! 

Ještě jsem zjistila, že bydlí s jeskynním mužem. Ale pozor! Není 

chlupatá, jak si myslíte, nemá žádné chlupy. Jenom tak vypadá, 

protože na sobě nosí kožešinu z mamuta. 

 Ještě varování! Má několik zbraní, například kladivo nebo šípy, 

a když se rozzuří, tak zaútočí! Je rychlá, mrštná, vidí hodně 

daleko. Pokud ji potkáte, vemte nohy na ramena! 

                                         Natálie Halamíčková,3.A 

 Yetti 

Yetti je sněžný muž. Je celý chlupatý, aby mu nebyla zima. Žije vysoko v ledových horách. Dům má z kostek ledu. Živí 

se sněhovými zmrzlinami s příchutí šišek a jehličí. Někdy schází dolů do údolí, aby mohl jíst čerstvou trávu. 

Jeho úkolem je chránit hory. Ve volném čase tvaruje ledové sochy. Má rád chlad.                                Ondřej Slezák, 3.A 

Beskydy obývá Sněžná žena!  

Viděla jsem Sněžnou ženu v Beskydech! Bydlí v ledovém království. 

Její vlasy jsou ze sněhu a šaty z ledu. Je moc hodná, pomáhá 

zvířatům. Má nádhernou kouzelnou hůlku, která vypadá jako 

rampouch. Když někdo láme stromky nebo ubližuje zvířátkům, tak 

je Sněžná žena svou kouzelnou hůlkou zmrazí. Pomáhá jelenovi, 

srnce i zajíci. Lidé ji říkají Sněžná žena, ale já jsem ji pojmenovala 

Zuzka.                                  Lenka Opálková, 3.A 

 

PO STOPÁCH YETTIHO!!! 



Sněžný muž v Beskydech? 

Včera, 1.února, do naší redakce telefonovali obyvatelé jedné horské vesnice v Beskydech, že v krmelci viděli spát 

podivnou postavu s obrovskýma nohama. 

Redakce proto poslala „odborníky“, aby se přesvědčili, jestli to není Sněžný muž. Když přijeli na místo, na seně spal 

veliký, vycpaný a vousatý panák, vedle kterého ležela cedulka: 

 “Nerušit, spím! Sněžný muž“.  

Po menším šetření se zjistilo, že panáka do krmelce položil hajný, který chtěl turistům zpestřit výlety po Beskydech. 

                                                       Eva Martinková, 3.A 

Yetti 

Do redakce našich novin přišly dopisy od čtenářů, kteří údajně viděli Yettiho. 

Vydal  jsem se proto po stopách Yettiho na Aljašku, kde ho viděli. Ubytoval jsem 

se pod horou Mc Kinley. Druhý den jsem se vydal na horu. Po dlouhém pátrání 

jsem ho uviděl. Nevěřil jsem vlastním očím. Byl velký přes 3 metry. Vypadal jako 

napůl lední medvěd a napůl člověk. Byl celý chlupatý, bílý a měl velké tlapy. 

Nevěděl jsem, jestli je nebezpečný, proto jsem zůstal v úkrytu. Sledoval jsem ho 

až k jeskyni, kde bydlí. Živí se tím, co uloví. Občas vyhrabává kořínky. Sledoval 

jsem ho celý týden a udělal pár fotek. Poslední den mého sledování jsem našel 

jeho chlupy. Když jsem se vrátil domů, zkoumal jsem je a ostatní mi uvěřili, že 

Yetti existuje.  

                                                         

Tomáš Dvořák, 3.A 

Po stopách Yettiho 

Vážení čtenáři, 

přináším vám exkluzivně informace o Yettim - Sněžném muži. Jeho poslední výskyt se uvádí v oblasti Číny a Himálají. 

Tento nadlidsky velký lidoop byl však viděn na Dolních Pasekách v Rožnově pod Radhoštěm okolo 15 hodiny v pátek 

3.2.2012! Zanechal po sobě 45 cm dlohou a 12-15cm hlubokou stopu ve sněhu, což svědčí o jeho obrovské váze i 

velikosti. Náš tým měl veliké štěstí, protože se mu podařilo pořídit i pár fotografií, o které se s vámi podělíme 

Je to tvor pokrytý šedou až černou srstí, je mohutné postavy. Má vzpřímené držení těla, silný hrudník a nesmírně 

dlouhé a silné ruce, visící až ke kolenům. Pozorovatelé tvrdí, že se jedná o křížence medvěda a orangutána. 

Ptáme se, co přivádí takového tvora do našich končin? Je to snad obrovský mráz nebo nedostatek potravy? 

                                           Sarah Jane Simsa, 3.A 

Yetti 

Yetti je obrovská příšera, která bydlí v těch nejvyšších horách. Ty 

hory jsou pořád zasněžené a Yetti nechává za sebou obrovské 

stopy. Mnoho turistů už k smrti vyděsil. Živí se jejich svačinami, 

které mu všichni dobrovolně odevzdávají. Pokud už turisté svačiny 

snědli, jejich život je vážně ohrožen! A nikdo se už nedozví, jestli se 

ztratili a umrzli, nebo potkali Yettiho.                     Jakub Jakšík, 3. A                                                                                                                                                                      



Yetti 

Yetti je velký, sněžný muž. Na hlavě nosí chlupatou čepici. Má dlouhé černé vousy. Bývá oblečen v huňatém kožichu, 

na rukou mívá teplé rukavice. Boty Yettiho jsou také chlupaté. 

Živí se rampouchy a sněhovými koulemi. Bydlí v iglů na severním pólu. Jeho kamarádi jsou tučňáci a lední medvědi.

              

                                                                                                                           Jakub Cerman, 3.A 

Skutečnost nebo zázrak?  

Vědci objevili v Beskydech mohutné stopy a shodují se na 

skutečnosti, že nepocházejí od žádného zvířete. Kdo tedy mohl 

zanechat takové stopy? Nabízí se několik vysvětlení. Jedna 

z verzí říká, že se zde mohla vyskytnout Sněžná žena. Ještě ji 

nikdo nespatřil, ale koluje o ní spousta různých historek a fám, 

vědci dokonce napsali o této ženě knihu. Sněžnou ženu 

popisují jako člověka, který zanechává v zimním období 

obrovské stopy ve sněhu, ale ještě nikdo na světě je nedokázal 

sledovat a vypátrat tohoto záhadného tvora. Stopy vždy samy 

od sebe zmizí. 

Opravdu do Beskyd zavítala Sněžná žena? Na tuto otázku se pokusí odpovědět zodpovědní pracovníci a vědci, kteří 

se do Beskyd přijedou podívat.  

Podaří se vědcům objasnit tyto obrovské stopy? 

Výsledek si nenechejte ujít v dalším čísle našeho časopisu! A pokud našim vědcům nevěříte, přijeďte se podívat do 

Beskyd na tyto stopy a sami si udělejte úsudek, zda-li Sněžná žena existuje či nikoliv. 

                                                  Michaela Honlová, 3.A 
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KOMIKS…                  



Hádanky o naší škole 

1. Jaké má barvy naše škola?                              Žlutá, zelená, růžová, oranžovožlutá 

2. Kolik má naše škola tříd?                                 17 

3. Kolik let vydáváme náš časopis?                    Třetí rok 

4. Kolik let má naše škola?                                   30 

5. Jak se jmenuje pan ředitel?                             Miroslav Kokinopulos 

6. Kolik budov má naše škola?                             5 

7. Kdy má náš pan ředitel svátek?                       6. března   

8. Jak se jmenuje zástupkyně pana ředitele?    Blažena Vořechovská 

9. Kolik má naše škola kuchařek?                        4 

Matematická hádanka 

                                Kterými matematickými znaménky můžeš nahradit otazníky? 

 

                            8 ? 7 ? 5 ? 8 ? 11 ? 10 ? 8 = 15   

                            8 + 7 – 5 – 8 + 11 + 10 – 8 = 15 

Pro chytré hlavy 

Jaké slovo patří do tabulky? Vyber z následujících možností chybějící slovo. 

Do tabulky patří slovo  SOBÍK, protože všechna slova mají společnou část SOB. 

Lámejte si hlavičky… 

1. Odpověď: Ve stáji je 14 koní a 8 lidí. Výpočet: 14*4 + 8*2 = 72 

2. Odpověď: Počká, až voda zamrzne a přejde na pevninu 

3. Odpověď: Měsíc 

4. Odpověď: třetí muž má plešatou hlavu. 

Kdo je kdo     

1.b), 2.b), 3.c), 4. a), 5. b)                              

PŘEKVAPENÍ NA ZÁVĚR!!!! 

ABYCHOM VÁM ZPŘÍJEMNILI CHVILKY VE ŠKOLE NEJEN NAŠÍM ČASOPISEM, ALE I MILÝM DÁRKEM, 

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS RUČNĚ MALOVANÉ PEXESO!  Přejeme vám u něj spoustu legrace a příjemné                    

chvilky s kamarády!                                        Váš redakční tým☺☺☺☺ 

                            

 

ŘEŠENÍ RÉBUSŮ A HÁDANEK… 


