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Naši žáci pobývali od 13. do 26. března 2017 ve škole v přírodě v Hynčicích  

pod Sněžníkem. Někteří z nich přispěli Floriánkovi svými zážitky. Žáci, kteří zůstali 

v Proskovicích, do školy docházeli, ale trávili čas v jiných třídách, jak o tom Floriánka 

informovala Natálie Doleželová ze 4. ročníku.  

 

Natálie Doleželová, 4. ročník 

Do školy v přírodě jsem nejela, chodila jsem do druhé třídy, kterou učí paní učitelka 

Švardalová. Líbilo se mi tam, jen mi vadilo, že druhá třída ještě moc neposlouchá a žáci 

vykřikují během hodiny.  

Doma se nám narodilo 8 štěňátek – 5 pejsků a 3 fenečky. Když bylo venku pěkně a nemusela 

jsem se učit, chodila jsem ven s kamarádkami. Jezdily jsme na bruslích a penyboardu.  

 

Vilém Dvořák, 4. ročník 

Na škole v přírodě to bylo fajn. Sice se mi stýskalo, ale bylo to super. Překvapilo mě 

opevnění. Stezka v oblacích byla strašně vysoko. Líbily se mi procházky a domů jsem si 

přivezl pěkné suvenýry.  

 

Viktorie Adámková, 4. ročník 

Na škole v přírodě to bylo super. Každý den jsme chodili na procházky do lesa nebo 

jinam. Musím pochválit paní učitelky a Frantu za program. Nejlepší byl tubing a Stezka 

v oblacích. Pokaždé jsme měli večerku v 21h, ale všechny pokoje si ještě povídaly. Večer 

nám dospělí připravili program např. diskotéku, film, stolní hry atd. Bylo to super a moc se mi 

stýská.  

 

Daniel Hýža, 4. ročník 

Do školy v přírodě jsem přijel sice jenom na pět dní, ale stálo to za to. Když jsem 

přijel, zjistil jsem, že mám štěstí, protože se všichni chystali na tubing. Byl skvělý, byly tam 

zatáčky, které na všech tubingových drahách nejsou. Dobré taky bylo to, že všude kolem naší 

chaty byly řopíky a v jednom z nich jsme měli dokonce i kamna, která byla funkční. Škola 

v přírodě na mě udělala skvělý dojem a Stezka v oblacích taky. Těším se, až bude další.  
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Nikola Bočková, 4. ročník 

Líbilo se mi, jaké tam byly pokoje, taky bylo skvělé jídlo. Dojala mě také krásná 

krajina. Učení bylo otrava, ale jinak super. Počasí nám naštěstí vyšlo, i když jsme jednou byli 

promočení až za ušima. Málem jsem se také vyklopila na tubingu , kde do mě na konci trochu 

narazil Kuba.  

 

Eliška Perdulová, 4. ročník 

Dvakrát byla v pátek diskotéka, kde jsem si báječně a hodně zatančila. S Niki jsme to 

tam rozjely, bylo to super. Taky jsme byli na tubingu, úplně to se mnou svištělo. Bylo to 

úžasné! Ráda bych tam s touto školou jela znovu.  

 

Daniel Mareta, 4. ročník 

Ve škole v přírodě se mi líbilo, třeba jak jsme navštívili Stezku v oblacích nebo 

vojenské muzeum v Králíkách. Překvapili mě také pobíhající mufloni a jeleni. Hodně se mi 

líbila také diskotéka. Nejvíce se mi líbily bunkry – řopíky. Škola v přírodě byla prostě super.  

 

Popřejme tedy navrátivším se žákům co nejrychlejší aklimatizaci v domácím prostředí 

a našim zlobivcům ve druhé třídě doporučme zamyslet se nad svým chováním. 
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V mraveništi 

David Krečmer, 2. ročník 

Stala se mi prapodivná věc, 

zdálo se mi, že jsem mravenec. 

Octl jsem se v mraveništi, 

kde mravenci jenom sviští. 

Pobíhají sem a tam, 

kterou cestičkou se dám? 

Doprava, doleva nebo dopředu, 

rozhodnout se tak rychle nesvedu. 

Poplach, poplach, někdo volá, 

z otvorů se valí voda! 

Než jsem jedním okem mrk, 

sahala mi až po krk. 

Nevím, co by bylo dál,  

kdybych ještě spal.    ZOO, Valerie Hammondová, 2. ročník 

Hlasité budíku zvonění, 

ukončilo to běsnění. 

Zhluboka jsem oddych jen, 

dobře, že to byl jen sen. 

 

Zdál se mi sen    Zdál se mi sen 

Eva Sojková, 2. ročník   Vojtěch Žižka, 2. ročník 

Zdál se mi sen,    Zdál se mi sen, 

že malého psa mám.    že florbalistou jsem. 

Však to nebyl sen,    Ten sen se mi zdál celou noc, 

já ho mám.      že vyhrávat chci hrozně moc.  

 

     Zdál se mi sen 

     Roman Kofránek, 2. ročník 

     Zdál se mi sen, 

     že jsem dobrým lyžařem. 

     A on to nebyl sen, 

     já tím dobrým lyžařem jsem. 
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Zamilovaný sen 

Anna Adámková, 5. ročník 

Zdál se mi sen, 

že jsem byl tebou okouzlen. 

Dala jsi mi srdíčko,  

pěkné jak sluníčko. 

 

Byla´s  bez chybičky 

a chovala´s rybičky. 

Měla´s je ráda, 

tak sis pozvala kamaráda. 

 

Tvůj kamarád se mi vůbec nelíbil,   Hasiči, David Krečmer, 2. ročník 

pak tě v chodbě políbil. 

Pak jsem se probudil 

a do školy úkoly rozdělil. 

   Sněhulák, Matyáš Straka, 2. ročník 

Zdál se mi sen 

Jan Rojíček, 5. ročník 

Zdál se mi sen 

krásný jako mraky, 

v něm lítali bílí draci. 

 

A ti draci měli dráčata, 

ta byla velká jak práčata. 

V tom letěl jeden drak. 

Byl velký jako mrak. 

 

Třásl se a cinkal 

a já zatím spinkal. 

                              A já se probudil se smutkem 

a do školy jsem pádil s úsměvem. 

   Pes, Eva Sojková, 

2. ročník 

 

 

 

Nakladač, David 

   Krečmer, 2. ročník  
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PSANÍ Ú/Ů 

Podívejme se společně na psaní písmenka U. Kdy se píše s čárkou a kdy s kroužkem? 

Napřed si vysvětleme, proč máme takové podivnosti nad jedním písmenkem, když třeba 

dlouhé Á máme jenom jedno… 

Jako v mnoha jiných případech se i v tomto musíme podívat do minulosti. Čeština 

totiž nebyla vždycky stejná, ale vyvíjela se. A tehdy se například slovo kůň psalo jako kuoň. 

Jenže tenkrát tisk ještě nikdo neznal, načež se knihy musely opisovat ručně a písaři písmenko 

O, které následovalo po U uprostřed či na konci slova, začali psát menší a menší, až se z něj 

nakonec stal malinký kroužek nad písmenkem U. 

 
Na začátku slova se nic tak specifického neobjevovalo, a proto dlouhé písmenko Ú  

na začátku slova píšeme vždy s čárkou. Ale dneska už máme v češtině slova, v nichž píšeme 

Ú i uprostřed slova! Musíme si však uvědomit, že tato slova jsou něčím specifická. 

S psaním Ú uprostřed či na konci slova se setkáváme pouze v těchto případech: 

  při psaní citoslovcí (vrkú, bú, húhú) 

  při psaní slov přejatých z cizího jazyka (iglú, túra, skútr, manikúra) 

  při psaní po předponách a ve složeninách (osmiúhelník, zaútočit, neúnavný) 

 

Musíme si ovšem neustále uvědomovat, že máme i krátké samohlásky a nepsat Ú nebo 

Ů všude. Paní učitelka v sešitě jistě nerada uvidí třeba úžovku nebo úhlí. 

 

KONTROLNÍ ÚKOL: Jaký je rozdíl mezi kůrou a kúrou? 

Floriánek napoví: jedno slovo znamená povrch stromů a je původně české, zatímco druhé je 

přejaté z cizího jazyka a znamená léčebný (případně zkrášlovací) proces. 
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O LYŽÍCH 

 
Vilém Dvořák, 4. ročník 

 

Vilém Dvořák, 4. ročník 

Lyžování je zimní sport, kdy se člověk vlastní silou pohybuje po sněhu pomocí dvou 

dlouhých úzkých desek – lyží. K lyžování používáme lyžařské boty, které jsou připevněny  

na lyže vázáním. Lyžování původně sloužilo k dopravě, postupně se stalo sportovní  

a rekreační aktivitou. 

Lyžování je na Olympijských hrách od roku 1936. 

Druhy lyží: 

 sjezdové 

 běžky 

 lyže na volný styl 

 slalomové lyže 

 skokanské lyže  

a další… 

 

Ondřej Sojčák, 4. ročník 

Lyže jsou dvě podlouhlé desky v přední části se zvednutou špičkou. Původně byly dřevěné, 

nyní jsou ze sklolaminátu nebo z jiných materiálů. Připevňují se k nohám pomocí lyžařského 

vázání. Lyže lze považovat za jeden z nejstarších způsobů dopravy po sněhu. Umožňovaly 

pohyb v zasněženém prostředí, v zemích, kde po většinu roku byla sněhová pokrývka.  

První závody na lyžích se uskutečnily v 19. století v Norsku. Roku 1888 putoval norský 

cestovatel Fridtjof Nansen na lyžích do Grónska.  

V českých zemích se lyže poprvé objevily v roce 1887, kdy je přivezl propagátor sportu Josef 

Rossler – Ořovský. 
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Vypočítej a vybarvi. 

5 = žlutá, 4 = hnědá, 3 = oranžová, 2 = zelená  
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 Floriánek se tentokrát rozhodl věnovat kočičkám a za jejich chovatelkou, Anet 

Taliánovou, se rozjel až do Prahy. Chovatelů koček je samozřejmě mnoho, ale Floriánkem 

dotazovaná chovatelka je zároveň dobrovolnicí v kočičím útulku, kde se stará o devadesát 

opuštěných kočiček. 

Jak dlouho se chovu koček věnujete? 

 Nejprve musím říct, že nejsem chovatelka, která by byla 

registrovaná ve svazu chovatelů, takže jsem spíše nadšenec,  

ale o kočky se zajímám už od dětství a aktivně je chovám poslední 

čtyři roky. Vzpomínám si, jak jsem jako dítě pořád chtěla koťátko 

domů, ale mamka mou zálibu nesdílela. Tudíž jsem si sen mohla 

splnit až jako dospělá, kdy jsem si spolu s přítelem udělala výlet  

na Slovensko, abychom si odtamtud dovezli úžasnou zrzavou kočičí 

holčičku Ginu, která je s námi dosud. 

 

Je chov kočky náročný? 

  Není nikterak náročný, ale kočka má 

samozřejmě, jako každé jiné zvíře, své potřeby. 

Před jejím pořízením je důležité všechno 

probrat a prostudovat. Kočka je masožravá 

šelma, tudíž má určité nároky na stravu, která 

by měla obsahovat co nejvíce masa. Také je 

potřeba pořídit kočičí záchodek a pravidelně ho 

čistit. Pak též záleží na povaze kočičky – některá 

nevyžaduje tolik hraní, zatímco jiné se musíte 

věnovat několik hodin denně. 
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Komu byste chov kočky doporučila? 

 Kočičku bych doporučila všem 

lidem, kteří mají rádi společnost. Kočka je 

stvoření, co musí být u každé vaší činnosti. 

Jsou věrné a mazlivé, ale nejde je do 

mazlení nutit. Jsou to osobnosti! Není třeba 

venčit je jako pejsky, ale to neznamená, že 

nevyžadují věnování a společnost.  

 Hodně lidí si myslí, že kočky jsou 

zlé, ale já říkám, že jsou upřímné. Nic 

nedělají jen tak bezdůvodně a chovají se 

k člověku tak, jako on se chová k nim.  

 

A ještě poslední otázka: Je nutné, aby kočka měla mláďata? 

 Rozhodně to nutné není. Kočka si nedovede užívat čekání koťátek nebo mateřství jako 

my lidé. Pro kočičku je porod velmi vysilující a riskantní. A především v dnešní době je 

opravdu zbytečný. Z práce v útulku vím, že stav koček v naší republice je takový, že i kdyby se 

na území našeho státu po celé dva roky nenarodilo jediné kotě, byly by útulky stále přeplněné. 

Takže pokud někdo chce kočičku, nemusí čekat, až se u známého či příbuzného narodí 

koťátka, ale může zajít do útulku, kde si jistě svého věrného a vděčného miláčka vybere. 
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Je důležité pamatovat si důležitá telefonní čísla! 

Uvědom si, že každé číslo připomíná nějaký obrázek a tobě stačí znát pouze tři! 

Pouze pokud potřebuješ více typů pomoci dohromady, volej na číslo: 112. 

 

 

 

Školní časopis proskovických žáků FLORIÁNEK 
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