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Třetí a pátá třída se v poslední květnový pátek vypravily na výlet do hor. Celý článek 

nám o tom napsal Vilém Dvořák z 3. ročníku. 

Výlet na Lysou horu 

Naše a pátá třída se vypravily v pátek 27. 5. 2016 na Lysou horu. Jeli jsme od školy 

autobusem. Cesta nahoru byla dlouhá a namáhavá. Myslel jsem, že umřu na bolest nohou. 

Jakmile jsme dorazili na vrchol, tak jsme se radovali. Pohladili jsme hladící bod, a pak jsme 

šli do Bezručovy chaty na občerstvení a suvenýry. Pak jsme sestupovali dolů plni radosti,  

že jsme vyšli na vrchol. Pro nás to bylo, jako by horolezec zdolal Mount Everest!  

Nakonec jsme dojeli ke škole, kde jsme se rozloučili. Doma jsem všem řekl, že se mi výlet 

líbil. Také jsem se dozvěděl, že Lysá hora měří 1 323 metrů a že v Beskydech žijí vlci, rysi  

a medvědi. 

Lysá hora, V. Dvořák, 3. ročník 
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Soutěž Hledej pramen vody 

 O této soutěži nás mohou informovat nejlépe ti, kteří se jí zúčastnili: 

Jana Matoušková, 5. ročník 

V březnu se naše třída rozhodla, že se přihlásí do soutěže Hledej pramen vody,  

kterou pořádá OVAK (společnost Ostravské vodárny a kanalizace). Začali jsme tím, že jsme 

hledali název pro náš tým. Byly různé návrhy: kosatky a velryby, oceloti, mrožátka a také tuč-

ptáci. Pro tuč-ptáky byla většina. A pak jsme začali plnit úkoly. Fotili jsme se u řeky, hledali 

kešky, skládali básničku, vyznačovali do mapy přítoky Odry a mnoho dalšího. Moc se mi 

líbilo, když jsme šli čistit studánku v lese. Její jméno je Pavel. Byla plná listí, bláta a kdo ví 

čeho ještě. Hrabali jsme a někteří čistili dno.  

Už jsme udělali hodně úkolů, ale něco nás ještě čeká. Nejvíce se všichni těšíme  

na finále, které bude v červnu na Slezskoostravském hradě. 

 

 

Tuč-ptáci a kohoutková voda 

 

My jsme super Tuč-ptáci, 

máme rádi legraci, 

pijeme kohoutkovou vodu, 

vylít ji by bylo na škodu, 

čerstvá kohoutková voda, 

to je dnešní móda, 

voda sladká jako med, 

zažene nám žízeň hned. 

 

Když balenou koupíme, 

sami sobě škodíme, 

těžké tašky musíme nést, 

potom taky v autě vézt,  Ekoprojekt, Tomáš Dinaj, 3. ročník 

záda si dost poškodíme, 

i za benzín zaplatíme. 

      

Náš super tým je in, 

jedeme na plný plyn, 

protože pijeme kohoutkovou vodu, 

máme nad ostatními výhodu, 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 

napájí celou naší ves. 

 

Pramen vody vyhledáme 

a nikdy si nesedáme, 

až ten pramen nalezneme, 

radostí si zaskáčeme,   Hledej pramen vody, 

vyčistíme tucet studánek,  Amálie Sojčáková a Jana Matoušková, 5. ročník   
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upleteme H2O náramek, 

až je všechny vyčistíme, 

doma o tom všem povíme. 

 

Tohle je konec vodní básničky, 

napijeme se kohoutkové vodičky. 

 

Balenou vodu si nekupuj, 

teď už víš, že je to fuj! 

 

 

Tomáš Rojíček, 5. ročník 

Do školy jsme měli jít v teplákách a hlavně si vzít rukavice. Po první vyučovací 

hodině jsme vyrazili – přesně v devět hodin. S námi šla čtvrtá třída, která se od nás odpojila  

a šla uklízet les. 

Místo, které jsme uklízeli, bylo směrem od Proskovic na Starou Ves nad Ondřejnicí. 

Odpad jsme třídili na plast, papír, směsný odpad i nebezpečné sklo. V průběhu úklidu jsme 

zjistili, že v příkopu, který jsme uklízeli, je skutečně mnoho odpadků. Když byly tašky plné, 

tak se plast nasypal do pytlů a ty se daly na dvoukolák. Skončili jsme u mrtvého zajíce.  

Pak jsme šli za čtvrťáky, ti toho měli víc. 

Odpadky jsme roztřídili do kontejnerů u obchodu a vrátili jsme se s dobrým pocitem 

do školy. 

 

Festival Poodří Františka Lýska 

FPFL - Jana Paličková, 5. ročník 

Dne 22. 4. se konal u nás ve škole Festival 

Poodří Františka Lýska. Jako první na uvítanou 

vystupoval dramatický kroužek Klineček, kde byly 

děti oblečené v krojích a mezi nimi jsem byla i já. 

Tohle vystoupení se jako jediné konalo venku. Dále 

jsme se přesunuli do tělocvičny, kde zpíval sbor 

Proskovjáček, ve kterém jsem také zpívala, 

a na klavír doprovázela moje spolužačka Terka. 

Dále zpíval sbor Paprsek, ve kterém byly pouze 

holky a zpívaly stejně jako Proskovjáček písně 

lidové i umělé. Dále vystoupil soubor Malá Bejatka. 

Děti tam byly oblečeny v krojích a převážně 

tancovaly. 

Jako diváci byli někteří rodiče, děti ze školky  

a další hosté. Přišla se podívat i paní starostka. 

Vystoupení se všem moc líbilo, stejně jako mně. 

FPFL 2016, Ema Švančarová, 5. ročník 
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 V březnu letošního roku psali žáci druhé, třetí, čtvrté i páté třídy pověsti v rámci 

projektu Hrdinové. Pojďme si alespoň dvě přečíst! 

 

O lesu Vlčinci – Daniel Mareta, 3. ročník 

Les Vlčinec se nachází na jižní straně Proskovic. Říká se, že když do lesa někdo šel, 

už se nevrátil. Každou půlnoc zde vyli vlci. Krvelačně zabíjeli srnky, jeleny, zajíce i toulavé 

psy a ovce. Celé Proskovice hledaly hrdinu, který by vlky zabil, zahnal nebo chytil do pasti.  

Najednou se přihlásili kluci z vedlejší vesnice – Staré Bělé. Jmenovali se Adam, 

Matěj, Tomáš a Jan. Chtěli na vlky zkusit léčku. Zavedou stádo ovcí na pastvu, počkají,  

až vlci přijdou ke stádu, a pak jednoho zastřelí a ostatní utečou pryč. Tak to udělali a podařilo 

se! Nakonec se uspořádala hostina na počest hrdinů, která trvala tři dny. Od té doby se lesu 

říká Vlčinec.  

 

O proskovickém mlýně – Rebeka Košutová, 3. ročník 

Jednoho dne jeden chudý obyvatel tehdy ještě Proskovic, měl sen, že najde džbán plný 

zlata. Ráno vstal a šel kopat brambory. Kopal a kopal a najednou na něco narazil. Nevěřil 

svým očím a vykřikl: „Zlato!“ Všechno si odnesl domů! 

Šel to říci kamarádům, ale nikdo mu 

nevěřil. Hodně dlouho přemýšlel, co s tolika 

zlatem. Všem povídal svou příhodu, jak je 

bohatý. Šel do hospody a pořád mlel a mlel  

a mlel… Najednou si uvědomil, že když pořád 

mele, tak si postaví mlýn. Mlýn opravdu postavil 

a stal se mlynářem. Od té doby stojí 

v Proskovicích mlýn. 
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 Žáci třetího ročníku měli za úkol napsat popis hudebního nástroje. Ty nejpovedenější 

Floriánek vybral a zařadil do rubriky Víš, že…? Děkujeme všem třeťákům za poučení  

o hudebních instrumentech. 

 

Tamburína 

autoři: Rebeka Košutová, Jakub Knop 

Připravili jsme si popis tamburíny. Zařadili jsme ji mezi bicí nástroje. Barvu může 

mít různou. Tvar má jako kolečko. Je veliká jako vzdálenost od dlaně k loktu. Je vyrobena  

ze speciálního papíru, kovu, plastu nebo dřeva. Boucháme s ní o ruku, nebo o nohu. Nástroj se 

nám líbí a hrajeme na něj ve školním kroužku. 

 

Housle 

autoři: Tomáš Dinaj, Daniel Žídek,  

Kateřina Urbánková 

Housle patří mezi strunné nástroje. 

Mají tvar hrušky a jsou dlouhé jako ruka. 

Nejčastěji mají hnědou barvu. Skládají se 

z těla, krku a strun. Na housle hrajeme 

smyčcem. Tento hudební nástroj se nám líbí  

a Tomáš se na něj učí hrát.  

Houslista, Tomáš Dinaj, 3. ročník  

 

Ozvučná dřívka 

autoři: Petra Kubánková, Vilém Dvořák, David Podhorný 

My máme nástroj, který se nazývá ozvučná dřívka. Je to bicí nástroj. Má tvar  

jako tyčinky. Měří přibližně 16 cm. Mají tmavě hnědou barvu. Jsou vyrobena ze dřeva.  

Hraje se na ně tak, že se tluče dřívkem o dřívko. Líbí se nám a hrajeme na ně. 
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Klavír 

autoři: Viktorie Adámková, Nikola Bočková, 

Eliška Perdulová, Matěj Funk 

Vybrali jsme si klavír a je to strunný 

nástroj. Připomíná nám obdélník, počítač,  

nebo lávku.  

 

Je dlouhý a velký. Má černou, bílou  

a hnědou barvu. Je vyroben ze dřeva a kovu.  

Na jeho klávesy se hraje lehce. Máme ho rádi. 

Hrají na něj naši příbuzní. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         David Krečmer, 1. ročník 
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Básničky pro pobavení od žáků 5. třídy 

Moje koníčky 

Jana Matoušková 

 

Doma někdy tančím, 

ráda chodím do Sokola, 

vařím, plavu, jančím, 

občas mě i baví škola. 

  

Jednou mě též napadlo, 

začít hráti divadlo. 

v tenisu jsem jednička, 

hraji líp než babička. 

 

Mé hobby 

Tomáš Borovec 

 

Fotbal ten já hraji rád, 

se mnou i můj kamarád, 

s míčem to docela umím,      Týden v pohybu 

v tréninku z únavy funím.      Amálie  Sojčáková 

 

Můj život         A je tady pondělí, 

Markéta Adámková        karate mě posílí, 

v úterý zas flétnu, 

Ráda hraji ping pong,       s písničkou tam vlétnu, 

vlasy mám jak King Kong,      potom nauka přijde hned, 

každý den se mučím,        jsou to muka, žádný med, 

protože se učím,       zase je tu středa, 

nerada se myju,       karate mě hledá, 

já to nepřežiju.       v pátek soubor,  

ten mi svědčí, 

víkendem,  

tím kroužky končí.     

Mé zájmy  

Ivana Křůmalová 

 

Ráda cvičím, tančím,    Tenis mám taky ráda, 

občas něco nakreslím.   mám tam i kamaráda, 

Přemet zvládnu taky,    a ten dobrý kamarád, 

kreslím hezké mraky.    pomůže mi, byť jsem vzad. 
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Páťáci zkoumali, co jsme napsali mamince ke Dni matek… 

 Chci Ti poděkovat za to, že mi pořád pomáháš a podporuješ mě. 

 Obdivuji, jak všechno zvládáš a vždy se směješ. 

 Chci Ti poděkovat za to, že to se mnou vydržíš, přestože jsem v poslední době strašně 

otravná a nesnesitelná. 

 Obdivuji, že zvládáš chodit do práce, starat se o nás a hlavně se učit na zkoušky,  

které tě čekají za necelý měsíc. 

 Zvládáš být dlouho v práci, a potom mi ještě pomáháš s úkolem pozdě večer,  

protože jsem na něj zapomněla. 

 Obdivuji, že se na mě kvůli špatné známce nezlobíš. 

 Vážím si toho, co pro nás děláš. 

 Obdivuji, jak jsi šikovná, zvládáš práci, pracuješ s taťkou na domě a staráš se o mě  

a mého bráchu. 

 Vím, že máš toho hodně na práci, uklízíš, vaříš, staráš se o nás a jsi nevyspaná. 

 Nejraději jsem doma s tebou, tátou a bráchou. 

 Vážím si toho, že všechno denně zvládáš 

s malým Kryštůfkem, výborně mi vaříš  

a pomáháš i babičce. 

 Vysvětlíš mi to, čemu nerozumím. 

 Chtěla bych Ti poděkovat za to, že nám 

umožňuješ mít tolik kroužků a hlavně, že nás 

tam vozíš. 

 Vážím si toho, že mi chceš splnit všechna 

přání. 

 

 

Nikdy bych tě za nikoho nevyměnila, jsi můj nejdražší poklad, chtěla bych být 

jako ty… 
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Floriánek pro poslední číslo letošního školního roku navštívil potřetí a naposledy chovatele 

malých dráčků, gekončíků nočních, Radka Míšance z Dračího místečka, aby nám tento 

vstřícný pán a hrdý majitel mnoha draků zodpověděl několik posledních otázek. Tentokrát si 

v chovatelské místnosti nešlo nepovšimnout plastového boxu, jehož dno bylo vystláno 

papírovými utěrkami. Odpočívala na nich šedavá samička s pohublým bříškem. Floriánek se 

dozvěděl, že samička je po operaci, která jí doslova zachránila život. Radost v dračích očích 

byla víc než patrná. 
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Floriánek chtěl také zkontrolovat vajíčko, které snesla jedna  

ze samiček, jejíž vajíčko objevil při poslední návštěvě chovatele. 

Otevřel inkubátor a jaká náhoda! Z vajíčka právě koukal krásný 

usmívající se dráček. Jakmile hrdý chovatel přesunul dráčátko  

do nového bydlení, začal odpovídat na Floriánkovy dotazy… 

V kolika letech jste získal/a své první zvíře a o jaké zvíře šlo? 

Byly to vodní želvičky, které jsem dostal, když mi bylo sedm let. 

Co je potřeba pro chov gekončíků nočních z vašeho chovu? 

Jak už jsem říkal dříve, je to především zakoupení vhodně vybaveného terária.  

Jako chovatel, kterému záleží na osudu dráčků, co se vylíhli u mne doma, zájemcům vždycky 

ochotně poradím jak takové terárium vybrat, jak se o zvířátko starat, čím a jak ho krmit a jak 

postupovat při onemocněních či poraněních. Základním kamenem je znalost daného druhu 

zvířete a jeho potřeb, což by měl znát každý, kdo se pro pořízení malého draka rozhodne. 

Je nutné, aby toto zvíře mělo v životě mláďata? 

To nutné není, ale rozhodně by zvíře nemělo být samo. Denně to vidím v teráriu – tu 

potřebu žít ve skupině. Proto vždycky radím začínajícím chovatelům, aby si vždy pořídili 

aspoň dvě samičky, aby holkám nebylo smutno. Samečci mohou žít i sami, v klidu svého 

teritoria. Jsou opakem samiček, neboť dva samci se nesnášejí vůbec. 

Kolik zvířat může žít pohromadě? 

To závisí na velikosti terária. Samiček by mělo žít pohromadě více. Když už člověk 

chce samečka a samičku dohromady, měl by pořídit samiček hned několik – to je přirozené 

chování tohoto druhu. Sameček by kolem sebe měl mít minimálně tři samičky, o něž by se 

mohl starat, hlídat je a tvořit s nimi spokojené společenstvo. 

Je možné si u Vás zvíře koupit? 

Ano, možné to je. Nabídku letošních mláďátek mám na svém webu, kde máme taky 

fotky a především informace o chovu malých dráčků pro všechny zájemce i další chovatele. 

Mohu se ještě zeptat, jak máte pojmenované svoje 

dráčky? Jsou to přece jenom majestátní zvířata. 

Jména našich dráčků doma vybíráme velmi 

pečlivě. Držíme se latinského přísloví „Nomen – 

Omen“, což znamená: „Jméno – Znak“.  

Proto se snažíme, aby význam jména odpovídal 

vlastnostem i osobnosti každého našeho dráčka. 

Zvířátka tak máme pojmenována po souhvězdích, 

bozích a postavách z mytologie, slavných 

osobnostech, místech, svátcích nebo slovech z jiných 

jazyků. Na písku v teráriu nám tak odpočívají 

Fortuna, Pulsar, Vega, Flamme, Walküre, Astarte, 

Onyx, Démétér, Ladon, Zikmondie, Caesar, Palmyra, 

Veritas, Beltine, Shama či Victoris. 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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