
1 
 

 

ŠKOLNÍ ČASOPIS  

PROSKOVICKÝCH ŽÁKŮ 
 

FLORIÁNEK 

 

 

 

 

 

 

 

Červen 2017 

č. 54 



2 
 

 

 

Projektové Dny Evropy 

Ve středu 31. května se v naší škole konal  

hlavní projektový den celého projektu s názvem 

Dny Evropy. Program byl opravdu nabitý, začali  

jsme v deset dopoledne u páťáků, kteří nám prezentovali 

svou práci v etwinningovém projektu „Send a card“, poté jsme u čtvrťáků shlédli dramatizaci 

slovenské verze pohádky o Popelce s názvem „Popoluška“, třeťáci nám předvedli svůj třídní 

projekt „Já strom“, druháci si připravili prezentace překladu českých slov do slovenštiny  

a typicky česká jídla a prvňáčci zpívali lašské písně „Proskovice je dědina“ a „Dráteník“.  

Na závěr jsme hodnotili projekty jednotlivých tříd a žáci ze 4. a 5. ročníku si vyplnili malý 

dotazník o tom, co se jim nejvíce líbilo. 

Co se líbilo 4. ročníku na Dnech Evropy? 

- v 1. ročníku zpěv písniček, pěkně odprezentovali projekt, byli roztomilí  

- v 3. ročníku mě zaujaly hádanky a informace o stromech, Alex dobře moderoval 

- 5. ročník měl pěknou prezentaci, příště jen mluvit trochu nahlas 

-  Kristinka z 2. ročníku pěkně četla 

 

5. ročník odpovídal na dvě otázky:  

1. Co se ti líbilo?  

- pohádka Popoluška ve 4. ročníku, ve které bylo vše OK 

- zpívání a prezentace 1. ročníku 

- vtipné divadlo  

 

2. Co ses nového dozvěděl/la?  

- zebra byla králem zvířat 

- bříz je více druhů 

- strom mého znamení 

- informace o stromech 

- překlad některých českých slov do slovenského jazyka 

- slovenská a anglická slovíčka 

- naučila jsem se nová slovenská slova (česky Popelka = slovensky Popoluška, 

střevíce = topánky) 

- jak to chodí ve slovenské škole 

- spolupráce ostatních tříd se slovenskou školou v Zákamenné 
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Čtvrťáci v Divadle loutek Ostrava 

 Naši žáci 4. ročníku navštívili divadelní představení s názvem „Nastupovat!“ Děják 

z rychlíku. Sami nám o tom napsali několik slov, která někteří doplnili také obrázky. 

Daniel Janda 

Bylo to hodně legrační, ale i o historii. Nejvíce se mi líbil vojenský vlak, který jezdil po 

Evropě. Překvapilo mě, že přežil tolik válek. Podle mne byly nejlegračnější vtipy ve vlaku.  

A taky mne zaujalo, jak tam tančila čísla.  

 

 

 

Kateřina Urbánková 

Líbilo se mi celé představení, také malé  

modely vlaků. Byla pro mě smutná scéna,  

když Jan Perner zemřel. Líbily se mi zvukové  

efekty a loutky, které vypadaly jako herci. 

 

 

Daniel Žídek 

Divadlo se mi líbilo, vůbec jsem nečekal, že to bude tak dobré. Nejvíc se jim povedly vtipy. 

Kdybych to měl hodnotit, tak dám 100 bodů ze 100. 
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Eliška Perdulová 

Divadlo se mi hodně líbilo, protože bylo o tom, co se stalo kdysi. Aspoň jsem se něco naučila. 

Potom se mi líbila čísla, která tančila a zpívala. Byl tam takový „hustý“ duch Vláčník,  

který létal. Zjistila jsem, že tam hrají herci z Déčka. 

       Jakub Knop 

Matěj Funk 

Na představení se mi líbilo, jak naboural    

vlak do tunelu, také pára a kostýmy.  

Líbil se mi Vláčník, jak mu svítily oči  

a jeho hlas.  Překvapilo mě, že měli herci  

tolik rolí a museli se rychle převlékat.  

 

 

Viktorie Adámková 

Nejvíc se mi líbila čísla, šprtka Jana mi byla  

sympatická. Zaujaly mě rekvizity, taky jsem se  

hodně nasmála. Bylo to super a budu se těšit  

na příští představení. Jen škoda, že jsme seděli  

dole, moc jsem neviděla. 

 

       Škola v přírodě 

Jakub Duroň z 5. ročníku svůj pobyt  

ve škole v přírodě popsal ve verších: 

Ve škole v přírodě 

dobře se máme, 

tancujem, zpíváme,   

řopíky hledáme.   

Byla dobrá lyžovačka,  

skoro prázdná izolačka. 

Obešli jsme opevnění, 

došli jsme však promočení. 

A na stezce do oblak, 

cítil jsem se jako pták. 

V neděli v poledne 

vracíme se domů, 

veselí, špinaví, 

konečně však spolu. 
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Páťáci na bruslích 

Barbora Bruzková, 5. ročník 

Vypravili jsme se na bruslích po cyklostezce.  Jela jsem 

jenom chvilku a už jsem nemohla. Řekla jsem si: „Já to 

zvládnu!“ Ale nezabralo to. Cestou zpátky mě musela tlačit 

moje kamarádka Zuzka. Bylo to super. Takový tělocvik bych 

chtěla mít každý den! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Galeziok, 5. ročník     Jakub Duroň, 5. ročník 
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Jakub Knop, 4. ročník     Daniel Mareta, 4. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Urbánková, 4. ročník    Vilém Dvořák, 4. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Knop, 4. ročník     Matěj Kozubek, 5, ročník 
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Nikola Bočková, 4. ročník 

       Ondřej Sojčák, 4. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

  

Čtvrťáci vymysleli rýmovánky o různých místech 

u nás i v zahraničí. Poznáš je všechny?  

(Správně odpovědi pro kontrolu najdeš na další stránce.) 

 

(1) Daniel Mareta 

V tomto místě železo se vyrábí, 

nejsou zde chomutovští piráti (hokejový klub),  (2) Daniel Mareta 

je tady hokejová Ridera,      Je zde známý Karlův most, 

Jakuba Petra mají jako trenéra,    Číňan je ti cizí host,   

je tady taky Svět techniky     je to hlavní město české, 

pro dospělé i malé špuntíky.     síně v hradu jsou tam hezké. 

 

(3) Daniel Mareta     (4) Daniel Mareta 

Tímto městem řeka Dunaj protéká,   Toto pohoří je velmi známé, 

je zde ZOO nejvíc pravěká,    pár hor rekordy láme, 

je to velké město Rakouska    pohoří je v Evropě, 

a ne vedlejšího Slovenska.    najdeš ho i na mapě. 

Francie, Rakousko, 

Itálie, Švýcarsko, 

tam všude pohoří je, 

dobře se tam lyžuje.  
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(5) Tomáš Dinaj    (6) Dorota Kropáčková 

Založil je slavný král,    Nejhlubší propast to je, 

mají tam i festival,    průvodce tam s vámi na lodičkách propluje, 

taky dobrou vodu,    na jihu Moravy ji najdete, 

která vám dodá pohodu.   hezké zážitky tam prožijete. 

 

 

(7) Dorota Kropáčková    (8) Daniel Hýža 

Blízko Ostravy nachází se hora,    Hodiny tu smutně bijú, 

jejíž temeno je lysé.     Valaši tu poskakujú, 

muzeum tady taky máme, 

Správně odpovědi: (1) Ostrava, (2) Praha,   rádi do něj chodíváme, 

(3) Vídeň, (4) Alpy, (5) Karlovy Vary,   babička nám každý den, 

(6) Macocha, (7) Lysá hora,     ráda frgál nosí ven. 

(8) Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 Floriánek se tentokrát vypravil za paní Blankou Česalovou, hrdou majitelkou kočičky 

Nanynky, která si svou rodinu vybrala sama. A protože paní Blanka nerada vypráví, rozhodla 

se, že Nanynčin příběh pouze zapíše podle kočičího diktování. Tak vznikl kočičí dopis pro 

proskovické žáky: 

Ahoj holky a kluci, 

píšu vám, abyste věděli, jak se musí kočka snažit, když si chce najít správnou rodinu.  

Jak jsem žila u maminky, si moc nepamatuji, protože tehdy jsem byla ještě příliš malé koťátko. 

Ale pak si pro mě jednoho dne přišli holka a kluk, s kterými jsem strávila bezva prázdniny na 

chatě. Čas utíkal a na konci prázdnin jsme se všichni připravovali na odjezd do města. Ale 

ouha! Když jsem se odpoledne vrátila z vyhřívání na sluníčku, byly dveře chaty zavřené, auto 

pryč a také mé mističky zmizely!  

Dlouho jsem seděla na terase a taky jsem si trošku plačtivě zamňoukala. Pak jsem pochopila, 

že mě s sebou do města nechtěli a už se pro mě nevrátí. Několik následujících dnů jsem se 

hladová potulovala po okolí a snažila se sehnat něco k jídlu. Většinou mě lidé vyháněli. 

Nechtěli toulavé kotě.  
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Chodila jsem ulicemi, až jsem se z posledních sil dopotácela k opravářské dílně. Schovávala 

jsem se ve křoví a toužebně jsem pokukovala po pánovi, který svačil na lavici před dílnou. 

Přes všechno moje schovávání si mě všimnul, slitoval se a nabídl mně kousek svého jídla. 

Hltavě jsem jedla. Pán mě pohladil, položil na svoji bundu, abych si mohla odpočinout a šel 

pokračovat v práci.  

Rozhodla jsem se, že tohle bude můj člověk! Abych už nic neponechala náhodě, vplížila jsem 

se do pootevřeného auta a schovala se pod sedadlo. Ale asi jsem usnula. Protože když jsem se 

probudila, stálo auto v garáži. Tehdy přišla má chvíle! Vykoukla jsem z auta a ladným krokem 

jsem se loudala k pánovi a začala jsem se mu otírat o nohy. Napřed se lekl, než si uvědomil, 

že je to to malé hladové koťátko.  

Zavolal paní a kluka, aby se poradili, co se mnou bude. Kluk mě hned začal hladit a hrát si se 

mnou. Paní mně rychle připravila něco dobrého k jídlu. Pak mě vykoupala, protože jsem měla 

kožíšek plný blech, zabalila mě do ručníku a položila do pelíšku. Druhý den mně kluk za své 

našetřené peníze koupil krásné, růžové kočičí WC a misku. To už jsem se v novém domově 

vůbec nebála, ani rachotící pračky! Konečně jsem měla domov a milující lidi. 

No jo, už to bude skoro 19 let, co s nimi jsem.  

Ještě vás musím poprosit, abyste si nebrali na hraní koťátka ani jiná zvířátka, o která se pak 

nemůžete nebo nechcete starat. Ale vy určitě takoví nejste. Můžete mně napsat, jak se staráte 

o své zvířecí kamarády. 

                                                                        Vaše kočka Nanynka 
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Anglická křížovka od Jakuba Knopa ze 4. ročníku 

Přelož do anglického jazyka. 

1. Ryba 

2. Lev 

3. Kočka 

4. Opice 

5. Pavouk 

 

Tajenka: 

______________________________ 

 

Osmiměrky na téma Strážník, váš pomocník od Petry Kubánkové a Viléma Dvořáka  

ze 4. ročníku 

Vyškrtej slova: odznak, zákony, vězení, strážník, maják, policie, výuka, pokuta, pouta, 

pomocník 

O L K S V K P M P 

S D V L Ý P O P O 

T L Z L U O L O M 

R K Á N K Z I K O 

Á P K N A Š C U C 

Ž O O K T K I T N 

N U N L S D E A Í 

Í T Y M A J Á K K 

K A L V Ě Z E N Í 

 

Vyškrtej slova: zákon, policie, vězeň, pokuta, maják, odznak, loupež, přednost 

K H L V K S N K 

O D Z N A K I D 

K Ň N P V K V I 

S E L O V P E Ž 

V Z X L K K W N 

D Ě U I O Á L M 

I V L C P J Z K 

V D V I S A I J 

H X W E N M H CH 

CH P O K U T A W 

T S O N D E Ř P 

 

 

     ↓   

  1.      

 2.       

   3.     

 4.       

5.        
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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. 
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