
Milí čtenáři,  

první sluneční paprsky jsou konečně tu a my přicházíme s druhým číslem našeho žákovského 

časopisu, ve kterém Vám opět přinášíme naše výtvory - články a fotky ze školních akcí, vtipy, 

hádanky a rébusy, nějaké básničky, prostě vše, co se nám podařilo zažít, vymyslet a sepsat. 

Děkujeme také psavcům z jiných tříd, kteří nám do časopisu přispěli, a Vy nyní můžete  

zkusit hádat, které paní učitelky jsme tentokrát vyzpovídali v rubrice „Rozhovor s ???“ 

Přejeme všem krásné jaro třeba s naším časopisem někde na sluníčku. 

Duben 2015                 Redakce III. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beránci a jarní keře - kombinovaná technika, práce žáků 1. C  

        pod vedením paní učitelky Mgr. Dany Dostalíkové. 

 

 

 



 

 

Závody autíček 

Kluci ze III. C pod vedením 

paní učitelky Glosové 

vymysleli a připravili pro děti 

z 1. stupně závody autíček na 

dálkové ovládání. 

Soutěžící závodili ve třech 

kategoriích: terénní, silniční  

a závodní.  

Atmosféra byla jedinečná, 

výkony také. Z naší třídy 

vyhráli David J. a Matěj O. 

 

Kluci, děkujeme a těšíme se 

na další závody!             III. B 

 

 

Car Model 

 

Na první ročník soutěže Car Model jsme připravili celkem náročné překážky, dalo nám to 

hodně práce. 

Na přípravách se podíleli Martin Jakubčík, Tomáš Novotný, Martin Ondrouch a Matěj Šicner. 

Ze závodů jsme ze začátku měli trému, tak jsme trochu koktali, ale pak to bylo lepší. 

Byly tři kategorie: Silniční, závodní a terénní. 

V terénní kategorii byli nejlepší Tomáš Blažek, v silniční Martin Lank a v závodní kategorii 

Zdeněk. 

Závodil jenom první stupeň. Všem výhercům gratulujeme! 

  

Matěj Šicner a Lukáš Zona, III. C 

 

 

 



 

Slavili jsme masopust!!!!!!!!!!!!!! 

 

 



     

 

 
 

      

KŘÍŽOVKA 

S TAJENKOU  

     

                  

 

            
     

okopávají se tím rostliny 
 

   

      
      

italsky ahoj 

  

     

          
  

vlak v podzemí 
 

     

            
 

světadíl 

   

   

        
     

máma a ? 

  

   

            
   

velké cizokrajné ovoce 
 

                  

                  

 

                
   

příloha k jídlu 

  

     

      
    

má klepeta 

  

     

            
 

k čemu slouží dveře u řidiče 

   

      
      

vnímáme tím světlo 
 

                  Autoři: Lukáš M., Matěj G., Matěj Š, Tom N., žáci III. C  

 

Školní parlament 

Určitě víte, že na naší škole máme školní parlament. Chodí tam děti od 2. třídy až po 9., ale 

dochází jich odhadem polovina. Poslední dobou jsme toho moc neprobírali, ale zaznělo tam, že v 

tělocvině není zvonek, na dámských záchodech u jídeny se těžko otevírají dveře a podobné věci. 

Hlavní věcí, kterou jsme na poslední schůzi probírali bylo, že velitel parlamentu a kamarád 

Radim bude vystřídán, což znamená, že nás teď bude řídit buď paní učitelka Petra Glosová nebo 

Matouš Novotný (žák ze 4. třídy).   

Napsala Veronika Valíčková, III. B 

 

 

 

 

 



Návštěva místní knihovny 

Ve středu 18. 3. jsme byli v knihovně. 

Povídali jsme si o koních a paní 

knihovnice Nedopilová nám o nich 

ukazovala různé knížky a dávala 

hádanky, třeba co je to koňská dávka 

injekce. Šli jsme tam, protože se 

v květnu chystáme jet na koňskou 

školu v přírodě. 

Nakonec jsme hráli hru Házení 

podkovou na cíl, jenom místo 

podkovy jsme házeli kloboukem na 

papírovou roli. Bylo to super!!! 

 

David Hrozek, III. B 

 

 

Návštěva knihovny 

V knihovně je nepočítaně knih, které 

vás zavedou do úplně jiného světa. 

Užijete si tam jako my třeba kopu knih 

o koních. Také jsme s celou třídou 

hráli Hod podkovou. Vyhrály tři děti 

z naší třídy, Lucka H., Simča F.  

a Luky H. 

Bylo to tam úplně jako v pohádce! 

 

Lea Kettmannová, III. B 

 

 

 

 

Hra koňáků  

„Hod podkovou na cíl“  

ve variantě „Hod kloboukem  

na PET láhev nebo roli“  



 „ROZHOVOR S ???“ 

Odkud pocházíte a kde žijete? 

Pocházím z Bílovic, ale již dlouho žiji v Brně. 

Máte radši Brno nebo Bílovice? 

Na tuto otázku nemohu odpovědět. V Bílovicích se mi líbí okolní lesy. V Brně mám ráda 

kulturní možnosti – výstavy, divadla. Pohled na panoráma Brna – Petrov i Špilberk je 

jedinečný. 

Jak dlouho a co učíte na naší škole a líbí se Vám tu? 

Na škole v Bílovicích učím už dlouho - 25 let. Učím 4. třídu, mým oblíbeným předmětem je 

výtvarná výchova. Líbí se mi tu, vždyť jsem do této školy chodila jako žákyně. 

Jaké jsou Vaše koníčky a záliby? 

Ráda čtu. O prázdninách s rodinou cestujeme po celém světě. 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Máme doma vodní želvu. Jmenuje se Morlor.  

Na co se těšíte? 

Těším se, až rozkvetou stromy a bude jaro.  

Co byste popřál bílovické škole? 

Bílovické škole přeji rychlou dostavbu nových učeben. 

Děkujeme za rozhovor. 

Poznali jste, kdo odpovídal na naše otázky? Svůj tip si můžete ověřit na konci časopisu. 

 

Hlemýžď aneb hrátky s vyjmenovanými slovíčky 

Hlemýžď obešel mýtinu, a co neviděl? Viděl mlýn. Kolem mlýna poletoval hmyz. Doplazil se 

na cestu, kde lidé platili mýto. Jeden pán právě myl své auto. “To se nedělá!“, křičel hlemýžď. 

Dojel k domu a viděl, že pán zamykal dům. Vklouzl do domu, ale zmýlil se – v domě nenašel 

mokré místo. Vyklouzl ven a vymyslil si, že zůstane venku na mokrém místečku.  

Tam se mu líbilo!  

Tam budou smyky! 

 

 

Lea Kettmannová, III. B 



„ROZHOVOR S ???“ 

Odkud pocházíte a kde žijete? 

Pocházím ze Žďáru nad Sázavou a bydlím v Bílovicích nad Svitavou. 

Máte raději Brno nebo Bílovice nad Svitavou? 

Raději mám Brno, protože se v něm cítím svobodněji a volněji. 

Jak dlouho a co učíte v naší škole a líbí se Vám tu? 

V Bílovicích nad Svitavou učím 7 let. Věnuji se těm nejmenším a stále si zvykám na to, že 

učím v místě bydliště. 

Jaké jsou Vaše koníčky a záliby? 

Asi ze všeho nejraději čtu. Mám ráda květiny, neustále něco vyrábím a miluji vaření a pečení. 

Také ráda žehlím… prostě jsem ráda doma, kde je mi fajn. Když mám volnou chvilku, sednu 

si na terasu se šálkem voňavé kávy a relaxuji a také pravidelně a moc ráda chodím do MdB. 

Miluji sluníčko, teplo a světlo, a proto se už nemůžu dočkat jara a léta. 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Máme morčátko Kulíška, rybičku Joeyho, kocourka Muránka a pejska Sissinku. 

Na co se těšíte? 

…vlastně na všechno, co mě potká. Snad to nebudou žádné velké katastrofy… tak ale i z toho 

špatného si určitě odnesu alespoň nějaké ponaučení, ne? 

Co byste popřála bílovické škole? 

Hlavně hodně štěstí, protože „správňácká děcka“ a prima učitele už má :-) 

Děkujeme za rozhovor. 

Poznali jste, kdo odpovídal na naše otázky? Svůj tip si můžete ověřit na konci časopisu. 

 

 

 

 

 

 

 



Vítání Velikonoc ve III. B 

Středa před velikonočními prázdninami 

připadla na 1. 4.  

Někteří naletěli na pár aprílových 

žertíků, skládali jsme rozstříhanou 

aprílovou básničku,  

 

přednášeli koledy, pochutnávali jsme si na 

perníkových vajíčkách, počítali 

s velikonočními zajíčky, poslouchali jsme 

referát o křesťanských zvycích na 

Velikonoce a nakonec jsme si vyrobili 

věnečky z proutků, vajíček a květin. 

Všichni byli moc šikovní a tak hurá na 

prázdniny!  

 

Martina Krupárová, třídní učitelka  

  

Co se dětem honilo hlavou při výrobě velikonočních beránků - fantazie má zelenou !

Beránek Peťánek, 

beránek klokánek, 

ten má hebký nosánek. 

Beránek si čupá, 

ke květině čuchá. 

Beránek spí, 

a přitom sní. 

Beránek je milý, 

a přitom je malý, bílý. 

Beránek vousánek, 

beránek ťuťánek. 

Beránek skáče, 

u toho pláče. 

 

Beránek mečí, 

u toho brečí. 

Beránek cvičí, 

a přitom bečí. 

Beránek sportuje, 

u toho rekorduje. 

 

  

 



ZAJÍMÁ VÁS, KOLIK KLUKŮ UMÍ PLÉST POMLÁZKY (MRSKAČKY) 

A KOLIK DÍVEK UMÍ ZDOBIT VAJÍČKA? PODÍVEJTE SE NA NAŠI ANKETU. 

  DÍVKY KLUCI  CELKEM 

 1. A   7  1   8 

 1. B   3  0   3 

 1. C   2  0   2 

 2. A   8  2  10 

 2. B   9  1  10 

 2. C   6  0   6 

 3. A   7  0   7 

 3. B   9  1  10 

 3. C  10  5  15 

 4. A  14  3  17 

 4. B  11  3  14 

 4. C   5  1   6 

 CELKEM  91  17  108 

 

Jak jsme si ve výtvarce rýmovali o ptáčcích 

 

         Skřivánku, skřivánku, 

zanotuj zpívánku. 

 

Skřivánku Ivánku, 

zaleť na Polanku! 

 

Ptáček zpívá písničku, 

Já ji znám jen trošičku. 

 

Sýkorko malá, 

Nadechni se jara. 

 

Sova, sova, sovička, 

je jak moje tetička. 

 

žáci III. B 



Indiáni z Bílovic… aneb jak se máme v 1. B 

 

Je jich přesně 21, jsou strašně šikovní… no co vám mám povídat, prostě je to ten nejúžasnější 

indiánský kmen z našich Bílovic nad Svitavou. Celé to indiánské šílenství v naší třídě 

vypuklo v období posledního úplňku, kdy jsme se rozhodli uzavřít přátelství s dalšími stejně 

starými indiánskými kmeny naší školy. A tak jsme si vyrobili čelenky, na které si každý 

indián namaloval svoje znaky, pak následovala společná práce na totemu, který zdobí a chrání 

naše tábořiště ve 2. patře školy.  

No a co dál? Chyběly nám zbraně - nebojte - bojovat s nikým nechceme, protože jsme 

přátelský kmen, a tak vznikly naše úžasné tomahavky. A pak na nás přišel hlad… tak jsme si 

po indiánsku upražili kukuřici, jenomže jak ji naservírovat? Tak přišla na řadu výroba ručně 

malovaných talířů. A co bylo dál? Chystáme se na putování, takže potřebujeme mošničky na 

přenos nezbytného indiánského vybavení. Každý indián z naší třídy si tedy tu svoji mošničku 

pomaloval. A aby nám čas u práce rychleji ubíhal, zpívali jsme a tancovali kolem našeho 

totemu.  

A co nás ještě čeká? Doufejme, že 

počasí nám bude přát a my se 

vydáme na dlouhý výlet za indiány 

do Hlinska. A když budou klidné 

hladiny řek… že by i nějaká ta 

plavba v kanoích?! Jo, a abych 

nezapomněla, týpí už taky máme - 

jen ho postavit. Takže tak my se v té 

naší 1.B máme. Prostě jsme prima 

parta těch nejprímovějších indiánů z 

Bílovic nad Svitavou. 

 

Náčelnice Kateřina Kočvárková 

 

Jak jsme si hráli na Indiány 

 

   V hodině matematiky jsme se učili počítat 

do deseti. Protože učebnice byla vyzdobena 

indiánskými obrázky, stali se z nás na čtrnáct 

dní Indiáni. V hodině pracovních činností 

jsme si vyrobili barevné čelenky a krásné 

tomahavky. Ve výtvarné výchově celá naše 

indiánská třída vytvořila společnými silami 

tepee a totem, u kterého jsme si nakonec 

společně zatancovali. 

 

Žáci z I. C, zapsala třídní učitelka Dana 

Dostalíková 



Jak jsme vyráběli strom s popcornem… 

 

Vzali jsme si papírový talíř a namalovali 

vodovkami jarní oblohu. 

Z provázků jsme udělali strom a nalepili na talíř. 

Vzali jsme si popcorn a dali na stromeček a 

zbytek popcornu jsme si mohli sníst.  

Líbilo se mi to.  

 

Viki Kučerová, III. C 

 

 

Nejprve dostaneme papírový talířek. Potom si nachystáme vodovky. Vezmeme si talíř a střed 

vymalujeme modře a okraje jakoukoliv barvou chceme. Necháme to uschnout. Nachystáme si 

vlnu. Po uschnutí z vlny nalepíme do středu talíře strom. Nalepíme popcorn jako květy. 

Konec. Jaro na talíři se mi líbilo.  

 

Lukáš Zona, III. C 

 

…aneb Jaro na talíři  

 

Potřebujeme: talíř, vodovky, 

lepidlo, popcorn, vlnu a štětec, 

podložku 

Vezměte si papírový talíř a 

vodovky. Prostředek talíře 

potřete světlounce modrou a 

okraj jakoukoliv barvou. 

Nechejte uschnout. Dejte vlnu 

jako větve a přilepte je. 

Vezměte si popcorn a 

popcornová semínka přilepte 

jako květy.  

 

Jolana Pavlíková, III. C 

 

Vezmeme si papírový talíř a prostředek vybarvíme na modro.  

Okraje libovolně vybarvíme.  

Až to uschne, nalepíme doprostřed vlnu jako strom. 

Potom nalepíme POPCORN jako květy stromu. Až to uschne NEJÍST!  

 

Anna Trnková, III. C 

 

Postup: 1. Vezmeme papírový talíř a namalujeme jarní oblohu. 

 2. Až to uschne, nalepíme do talíře strom z bavlny 

 3. Na strom z vlny nalepíme květy (popcorn) 

 4. Zbytek popcornu sníme. 

 5. Výtvor dáme na nástěnku.  

 

Alena Růžková, III. C 



 Příběh o B-17 

 

Náš příběh je o létající pevnosti B-17, která se jmenuje Memphis Belle. Jednoho rána jsem 

přemýšlel o ztrátách naší perutě. Zrovna když jsem přemýšlel, rozezněl se poplach, tak jsem 

honem utíkal do B-17. Jak jsem si sedl na místo kapitána, zkontroloval jsem přístroje a 

požádal jsem o povolení ke startu. Jak jsem slyšel ANO, nastartoval jsem motory. Burácení 

motorů  Wrightr-1820-97 Cyclone, vzlétl jsem do vzduchu. A povídám posádce: doufám, že 

nás nepřepadne Fw 190 nebo Me Bf 110. Letěli jsme dlouho, když tu náhle bombometčík 

zařval: dostal jsem to! Než umřel, řekl ještě: zabte toho pilota. Byl jsem úplně zhroucený, ale 

pak jsem se z toho dostal, letěli jsme na Berlín hned, jak jsme překročili hranici.                                 

Tou dobou jsem zahlédl na dvanácté hodině formaci tří ME 109. V tu dobu zařval ocasní 

střelec: jedna z těch tří Bf 109 se oddělila! V naší formaci B-17 se staly hodně nepříjemné 

věci, ale řeknu jen jednu. Vedle nás se jedna B-17 celá vznítila, bylo to velice nepříjemné, už 

jsme byli nad Berlínem. Nezbylo než shodit bomby. Ale nebylo to vůbec lehké, protože 

stíhací letouny se nás držely zuby nehty. Letěli jsme, ale ne, koupil jsem to, zařval ocasní 

střelec Joe. Zbylá osádka byla zhroucená  ze ztráty dvou mužů jeden se jmenoval Joe a druhý 

Luck. Letěli jsme, když tu náhle nás jeden z formace ME Bf 109 zasáhl do motoru, motor 

zakašlal a chcípl. Myslel jsem, že to nedokážeme, ale nakonec jsme šťastně přistáli. Řekl jsem 

osádce: škoda že tu s námi nejsou Joe a Luck. A čekali jsme na další poplach… 

 

 

 

Podle knihy B -17 Létající pevnost od Roberta Jacksona napsal Pavel Harašta, III. A 

 



Nové pedagogické talenty  

V naší třídě hrajeme celoroční 

soutěž, při které děti sbírají body - razítka 

za všechny možné znalosti a dovednosti a 

ztrácejí je za nekázeň či zapomínání. Každý 

si zaznamenává počet bodů na svém metru 

a soutěží tak sám se sebou, vidí, jak se 

zlepšuje. 

Za každou získanou stovku bodů si 

vybírá odměnu z „kouzelného kufříku“, za 

tisíc nasbíraných bodů se stává na jednu 

vyučovací hodinu učitelem nebo učitelkou. 

Vybere si libovolnou výchovu a vede celou 

hodinu po svém. 

První „nová paní učitelka“ Lea si 

vybrala hudební výchovu. Skvěle se 

připravila, děti se učily a bavily zároveň, je 

to vidět i z fotek. 

Druhá „paní učitelka“ byla Nika. 

Její tělocvik také neměl chybu, hodina 

obsahovala všechny potřebné části, děti 

sportovaly jako o život, takže mám dojem, 

že se nám ve III. B rodí nové pedagogické 

talenty.  

 

Martina Krupárová, třídní učitelka III. B 

 

 

  

        Kvíz z teorie hudby a vítězové Zlatého slavíka 

 

Rybičky na zahřátí a florbal 



PŘÍRODOVĚDNÝ KVÍZ 

1. KTERÝM MINERÁLEM JE PŘEVÁŽNĚ TVOŘEN 

VÁPENEC?                                           

A) KALCITEM  

B) ŽULOU  

C) PÍSKEM                                                                                             

2. KOLIKA LET SE MŮŽE DOŽÍT DUB? 

 A) AŽ 20 LET 

 B) AŽ 200 LET 

C) AŽ 2000 LET 

3. JAKÁ JE NORMÁLNÍ TEPLOTA LIDSKÉHO TĚLA? 

A) ASI 32,5 C 

B) ASI 36,5 C 

C) ASI 42,5 C  

4. JAKÁ JE ASI TEPLOTA NA SLUNCI? 

A) 600 C 

B) 6000 C 

C) 60000 C 

5. VE KTERÉ ŘECE SE U NÁS TĚŽILO ZLATO? 

A) V PLOUČNICI 

B) V DYJI 

C) V OTAVĚ 

6. JAK SE JMENUJÍ HORNINY, KTERÉ VZNIKALY PŘI SOPEČNÉ ČINNOSTI?  

A) SOPEČNÉ 

B) PŘEMĚNĚNÉ 

C) VYVŘELÉ (MAGMATICKÉ) 

 

BEDŘICH PROKEŠ, III. B 

 

(SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NAJDETE NA KONCI 

ČASOPISU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V hodinách prvouky jsme zkoumali látky neživé přírody, jako například vodu, sůl a 

cukr. Děti o nich pak ve slohu napsaly krátké textíky,  

které vás možná poučí nebo i pobaví. 

 

Sůl 

Sůl je strašně slaná, 

říkává mi moje máma. 

Solit se má málo, 

míň než by se zdálo. 

Táta solí více, 

a má z toho bradavice.  

Máma říká, vaření je radost, 

bez soli však na zlost. 

 

Lucie Křivonožková, III. B 

Sůl 

Sůl je slaná, 

chutná dobře, 

jenže když si ji dáš moc, 

nebude Ti dobře. 

 

Tak si jí dej tak akorát, 

musíš ji ochutnat!! 

 

David Hrozek, III. B 

 

Cukr – příběh a básnička 

 

Byla jedna kostka cukru, jmenovala se Elise, a ta se lekla, že se rozpustí v kávě.  

Paní, která tu kostku nesla do kávy si odskočila za sousedkou a položila kostku na okno. 

Kostka se skutálela z okna a kutálela se do parku a tam ji potkal pes Dan. A ptá se: „Co tu 

děláš, kostko cukru? Jsi tak hezká, až se mi dělají boule za ušima.“  

Kostka řekla: „Nejez mě pejsku, raději ti zazpívám písničku. Já kostka kostička z okna jsem 

spadla, z okna…“  

Pes řekl: „Nevěřím ti!“ A snědl ji. 

 

Vařila myšička kašičku, 

Hodila do ní kostičku. 

Kostičku bílou, jako sníh, 

ty mi tu kašičku osladíš. 

 

Ema Peclová, III. B 

 

 

 

 

Cukr  

 

Cukr je bílý  

jako ve chvíli,  

když začne padat sníh. 

Je sladký jako med,  

proto jsem ho sněd. 

Vyrábí se z řepy,  

sklidily jí tety. 

 

Vojtěch Lata, III. B 

 

 

 

 

 

 

 

Cukříček 

 

Cukr, cukr, cukříček, 

ten je velký miláček. 

Děti rádi mají ho, 

jedí ho a jedí ho. 

Když si ho daj moc, 

ztloustnou, a to moc. 

Zoubky, ty ho nemaj rádi, 

jak ho křupnu, naříkají. 

Pak jsou bolavé, 

zubař mě nemine. 

 

Simona Fialová, III. B



Příběh kapky vody 

Jednoho dne pukl mrak a na zem spadla kapka vody, a ta kapka byla živá. 

Spadla na skálu a po skále sjela dolů přímo ke kytce, která se jmenovala fialka. Prosákla se do 

země a snažila se dostat k fialce, protože chtěla být zase v mraku. Najednou se dotkla fialky a 

ta jí nasákla. Jednoho dne začalo svítit slunce a kapku vypařilo. Pak se ocitla v mraku, ale už 

nebyla kapkou, byla vločkou. A od té doby se jmenoval Fialka Dobrodružná. 

 

Anna Gibalová, III. B 

 

Putování léčivé kapky vody 

 

Žila, byla léčivá kapka vody ve studeném 

podzemí blízko Karlových Varů. Jednoho 

dne vytryskla na povrch, kde si ji nabral do 

lahve tatínek. Ale jeho dítě ji vylilo na 

kytku. Protože byl parný den, za chvilku se 

vypařila do mraků.  

O pár dnů později zapršelo a kapka spadla 

do horské bystřiny, skákala přes kameny, 

pak plula v líné řece a tak se dostala až do 

moře.  

 

Vojtěch Lata, III. B 

 

Pohádka o kostce cukru 

Žila, byla jednou jedna kostka cukru. Ta kostka cukru se jmenovala Lora. 

Jednoho dne přišel pán a uvařil si čaj. Najednou si vzal a Loru a chtěl si ji dát do čaje, ale řekl 

si, že to neudělá a bude držet dietu. 

A tak byla Lora zachráněna před rozpuštěním. 

 

Anna Gibalová, III. B 

 

Příběh kapky vody 

Jednoho letního dne po velké bouřce spadla do rybka kapka vody. Dlouho v rybníčku 

nezůstala. Sluníčko hřálo a kapku proměnilo v obláček páry. Obláček stoupal k obloze a tam 

se s ostatními spojil ve velký mrak. A mrak těžknul, kapky se v něm spojovaly, až z nich byly 

velké, těžké kapky, které začaly padat dolů. A tak to šlo stále dokola... 

Lucie Křivonožková, III. B 

Velká kostka cukru 

Žila, byla jedna kostka cukru. Byla krásně bílá, hranatá a hodně sladká. 

Kostka byla smutná, protože se bála, že jednoho dne skončí jako 

všechny kostky v kávě nebo čaji. Kostka ale zapomněla, že je ta 

největší na světě. 

Byla vystavená v muzeu, kam se na ni chodily každý den dívat děti 

z okolí. Všem dětem se moc líbila a každý ji chtěl ochutnat. Kostka 



byla ale za sklem, aby se jí nic nestalo. Milá kostka tak pochopila, že pokud bude v muzeu, 

nemusí se ničeho bát. Spokojeně tu bydlela a těšila se na každý den a další děti, co za ní 

přijdou do muzea. 

 

Lukáš Holek, III. B 

 

Splněný sen 

Byla jednou jedna kapka, která žila ve velkém a hlubokém moři. Znala dobře křik mořských 

ptáků, šumění bílých vln i barevné rybky tančící v proudu. Nebyla však šťastná. Toužila vidět 

svět z nebeské výšky.  

Jednou se svěřila se svým snem sluníčku. To jí podalo svoje dlouhé zlaté ruce a vysadilo ji na 

běloučký obláček. Kapka si prohlížela domy, hory, louky i lesy. Brzy byla tuze unavená a 

usnula. Probudila ji zima. Když otevřela oči, bylo všechno bílé a kolem se proháněl vítr. Než 

se nadála, sfoukl ji z obláčku. Nejdřív se lekla, ale pak zjistila, že je lehoučká jako peříčko a 

tančí jako víla. Netrvalo dlouho a spadla na zem.  

Teď byla opravdu šťastná. Splnil se jí velký sen! 

 

Eva Fruhwirtová, III. A 

JAK SI POVÍDALY SLÁNKA A CUKŘENKA 

SLÁNKA: „Já jsem užitečná k ochucování 

jídla.“ 

CUKŘENKA: „Já jsem potřebná k životu, 

protože po mně mají všichni energii a sílu.“ 

SLÁNKA: „Ale já mám i své špatné stránky, 

když mě jíš moc, tak ti bude nevolno.“ 

CUKŘENKA: „Já jsem taky někdy nebezpečná. 

Když mě budeš jíst často a moc, budeš tlouštík 

se zkaženými zuby.“ 

 

Veronika Valíčková, Anna Gibalová, III. B 

 

 

 

Básnička o soli 

 

Sůl nám v jídle chutná, 

k vaření je nutná. 

Sůl je bílá jako sníh,  

pojedeme na saních, 

pojedeme ke krmelci, 

zvířátkům dát hroudu soli. 

 

Lucie Křivonožková, III.  

 

 



Vtipy pro děti 

 

"Jiříku, proč si někdy nejdeš hrát s kamarády?" 

"Mami, ty bys kamarádila s někým, kdo pořád, brečí a nic neumí?" 

"To ne, Jiříku." 

"Tak vidíš, oni taky ne." 

 

"Mně se nelíbí, že si hledáš dívku přes inzerát." 

"Je to takové nedůstojné, nemyslíš?" 

"A jak jsi našel mámu ty?" 

"Vyhrál jsem ji v pokru." 

 

"Co je to tam za šum?!" zlobí se paní učitelka. 

Zezadu se ozve:  

"To si Kuba otevřel atlas s Niagarskými vodopády! 

 

Před školou se perou dva kluci. Přijde k nim rozzuřený učitel a přikazuje, že za trest každý do 

zítřka napíše stokrát své jméno. 

Jeden z kluků protestuje: "To je nespravedlivé, on je Ivo Suk a já Vítězoslav Podkrkonošský!" 

 

Víte, proč koala nosí mládě na zádech? 

Protože s kočárkem by se jí na strom lezlo špatně. 

 

Z časopisu ABC přepsala Veronika Valíčková, III. B 

Uši 

 

"Pepíku, proč chodíš se špinavýma ušima?" 

"Protože jiné nemám." 

 

Třešeň 

"Tatííí, pojď rychle k oknu!" 

"Proč? Je tam něco zajímavého?" 

"Jasně, maminka chce autem odtlačit tu třešeň před naším domem!" 

 

Lucie Vachová, V. třída ZŠ Soběšice 

 

Jak mluví zvířata aneb TIP NA KNIHU: Jezevec Chrujda točí film  

Psovínsky, havránsky, pumovsky, syslovensky, lišácky, pandávisky, 

křečitsky, krkavsky, anakondsky, králíkovsky, holubovsky, zebřínsky, 

losínsky, puštíkovsky, lvínsky. 

Podle knihy Jezevec Chrujda točí film - Petra 

Stančíka a Lucie Dvořákové vymyslely a dobře se 

pobavily děti ze III. B.  Přečtěte si ji také! 



Spongebob ve filmu: Houba na suchu 

Do kin právě přišla velká bomba jménem Spongebob ve filmu: 

Houba na suchu. Děti se tedˇ do kin přímo hrnou, protože na 

tokovou bombu celý život čekaly. Možná taky znáte seriál 

Spongebob Sqwuarepants, který dávají každý večer na 

Smíchově. Pokud jste se podívali na nějaký díl, tak už asi znáte 

hlavní postavy jménem: Spongebob, Sandy, Pan Krabs, Patrik, 

Sépiák a nakonec hlavní záporák Plankton.  

Jak už asi víte, Spongebob pracuje v restauraci U Křupavého 

Kraba a mají tam ty nejlepší hambáče všech dob. Jenže 

Planktonově restauraci Kamarádský kyblík se moc nedaří, takže 

Plankton se snad tisíckrát pokoušel ukrást recept na hambáče, 

ale nikdy se mu to nepovedlo. Jednoho dne se tajného receptu 

na krabí hambáče zmocni pirát Hambivous, který si z jeho lodi 

udělal stánek s hambáči. Samozřejmě Spongebob si to nenechá 

líbit a tak svolá kamarády, aby mu pomohli recept vybojovat 

zpátky.  

Tak hned vyskočte z gauče a běžte rovnou do kina! 

 

Napsala Veronika Valíčková, III. B 

 

 

Dvě hádanky od Andy - odpovědi 

 
1. odpověď: Lež jako věž 

 

2. odpověď: Lidi 

 

Řešení početního rébusu: 

 

Každé další číslo je dvojnásobkem předchozího, 

takže 352 x 2 = 704. 

Přišli jste na to? Pak jste dobří počtáři a pálí vám 

to!   

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KVÍZ – ŘEŠENÍ 

1a, 2c, 3b, 4b, 5c, 6c.  

 

„Rozhovory s???“ 

Na první odpovídala paní učitelka Mgr. Iva Čačková, na druhý Mgr. Kateřina Kočvárková. 

 

 

 

KŘÍŽOVKA S TAJENKOU  

ŘEŠENÍ 

            

 

M O T Y K A 
     

   

Č A O 
      

     

M E T R O 
  

     

E V R O P A 
 

   

T Á T A 
     

   

A N A N A S 
   

            

            

 

B R A M B O R Y 
   

     

R A K 
    

     

N Á S T U P 
 

   

O K O 
      

            



Práce žáků III. A 

 

 

 

Včelařský kroužek,  

Veronika Valíčková, III. B 

 

Vodníci, II. C  
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