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Škola v přírodě!
Ve dnech 14. – 18. 5. 2018 se žáci 1. – 5. ročníku proskovické základní školy
zúčastnili školy v přírodě v Areálu Skiland Ostružná v Jeseníkách. Jako dopravní prostředek
jsme zvolili vlak. Pro mnohé žáky bylo cestování vlakem velkým zážitkem. 
Děti během pobytu ve škole v přírodě „našlapaly mnoho jarních kilometrů“,
maximálně využily sportovní areál k hrám, soutěžím, pohybovým, sportovním i jiným
aktivitám.
A jak se líbilo ve škole v přírodě žákům 5. ročníku naší školy? Posuďte sami,
co Floriánkovi sdělili:
„Vyjeli jsme po půl osmé z vlakového nádraží Ostrava – Svinov, směr Olomouc – Zábřeh
na Moravě – Ostružná.“
„Jídlo mi chutnalo, vařili dobře. Na snídani byla možnost výběru (švédský stůl). Ubytování
hotelového typu.“
„S Frantou a paní učitelkou Vahalíkovou jsme vyšli na tři vrcholy Jeseníků (Šerák, Keprník
a Vozka). Byl odtamtud krásný výhled do okolí.“
„I letos jsme navštívili řopíky a pěchotní srub.“ „Počasí nám přálo.“
„Krásná příroda (krajina), čistý vzduch, klid, legrace a nové informace.“
„S paní asistentkou Šárkou Slončíkovou jsme hledali „kešky.“
„Nejvíce se mi líbil výlet do Lesního baru – samoobslužný bar v lesích v části Horní Lipová.
Nakupovali jsme cukrovinky, opékali párky a pili limonádu.“
„Fandili jsme českým hokejistům, když hráli s USA.“
„Když pršelo, navštívili jsme expozici hudebních nástrojů v Ostružné. Výklad o hudebních
nástrojích byl velmi zajímavý.“ „Poslední večer jsme pořádali diskotéku. Vydařila se.“
„V Jeskyních Na Pomezí jsme viděli netopýra, bohatou krápníkovou výzdobu, stalagnáty,
stalagmity a stalaktity.“ „Z pokoje jsme měli výhled na větrné mlýny.“
„Vůbec se mi nechtělo jet domů.“ „Byla to nejlepší škola v přírodě!“
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O své zážitky ze školy v přírodě se podělili také někteří prvňáčci:
T. Hýžová, 1. ročník: Líbilo se mi, jak jsem si hrála na hřišti s kamarády a jak jsme chodili
na procházky. První den jsem šla na procházku a viděla jsem zeleného brouka, šnečky
a slimáky. Nechutnalo mi jídlo.
V. Ovčačík, 1. ročník: Líbil se mi výlet do jeskyně, sledovat přírodu z okna vlaku a hledání
bunkrů a řopíků. Jídlo bylo dobré. Hodně jsem se těšil.
D. Žídek, 1. ročník: Líbilo se mi hřiště, bavily mě procházky a rád jsem chodil ven. Chutnaly
mi křupínky s mlékem. Dověděl jsem se, že budeme chodit každý den ven. Byl jsem rád.
A. Šuléřová, 1. ročník: Líbilo se mi hřiště u hotelu. Bavil mě řopík. Ráda jsem hrála hry.
Chutnaly mi knedlíky. Nejvíce se mi líbil pokoj.
D. Tomáš, 1. ročník: Líbila se mi lanovka, kolotoč a klouzačka.
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Šikovní prvňáci vyráběli máslo
Naši žáci prvního ročníku si s paní učitelkou sami dělali svačinu, ke které si ovšem vyrobili
i vlastní máslo. O postup výroby včetně obrázků se s Floriánkem podělili:

Suroviny: smetana ke šlehání, tmavé pečivo, sůl, zelenina podle chuti
Postup:
1. Smetanu třepeme v uzavřené nádobě (asi 15-20minut), až se vyrobí máslo (oddělí se
od tekutiny);
2. Když se většina tekutiny třepáním spotřebuje, máslo scedíme a propláchneme
studenou vodou;
3. Nakrájíme pečivo, namažeme máslem a trochu osolíme;
4. Nakrájíme zeleninu a dáme na pečivo.
DOBROU CHUŤ

Lucia Jandová

Blanka Sukupová

Jakub Šindel
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Vzpomínky na jarní prázdniny
Žáci prvního ročníku se ve třídě opravdu nenudí! Pro Floriánek napsali, kdo jak trávil
jarní prázdniny, načež o tomto prázdninovém tématu vytvořili také anketu. Můžeme se jenom
těšit, jak zpracují letní prázdniny, až budou chodit do druhé třídy.
Jakub Šindel: Byl jsem u babičky ve Svitavech a tam jsem byl u největší propasti Macocha.
Ještě jsem byl v Punkevní jeskyni a dostal jsem tam kámen – fluorid.
Dorota Slamková: Byla jsem se Sabčou v kině na pohádce „My little pony“ a moc se mi
líbila. Byla jsem u babičky a hrála jsem hru.
Sebastian Bogda: Jel jsem vlakem do Prahy a jel jsem metrem na stanici Muzeum. Byl jsem
s maminkou, tatínkem a Terezkou na hotelu DUO.
Aneta Šuléřová: Byla jsem u babičky a dědečka, na výletě a v anglické školce. Četla jsem
knížku.
Petr Sedláček: Byl jsem na horách v Rakousku.
Alex Stankovič: Lyžoval jsem na Vaňkově kopci. Hrál jsem hokej, stolní hry a plaval jsem.
ANKETA: Jak jsme trávili jarní prázdniny?
(odpovídalo 20 žáků)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ANO
(počet žáků)
7
6
3
5
6
7
6
7
2

Byl/a jsem u babičky, dědečka
Byl/a jsem na horách, na chatě
Byl/a jsem v kině
Byl/a jsem na výletě
Lyžoval/a jsem
Plaval/a jsem
Přečetl/a jsem knihu
Hrál/a jsem stolní hry
Jiné
Závěry:

Nejvíce žáků z naší třídy bylo u babičky a dědečka, hrálo stolní hry a plavalo.
Nejméně žáků z naší třídy bylo v kině.
Dva žáci měli jiné zážitky – Víťa hledal „kešky“ a Vašek Ovčačík byl na výstavě lega.
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Ve škole se nám z žáků nestávají jen kuchaři, ale také mohou v budoucnu být badateli.
V prvním ročníku děti zkoumaly vlastnosti různých předmětů vyrobených z rozličných
materiálů. Někteří žáci navíc svá zjištění poskytli Floriánku.

Alex Stankovič:

Denis Balcar a Tereza Hýžová:
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Aneta Šuléřová:

Tereza Grapová:

Václav Kavala:
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V únorovém čísle Floriánek vybízel k ilustrování vybraných bajek a ejhle! Žáci
proskovické školy se úkolu s vervou chopili, proto si můžeme dvě vybrané bajky spojit s těmi
nejlepšími vybranými obrázky.

O pyšné lampě
Na stole stála svítící lampa, která
byla čistá a vyleštěná. Její světlo bylo zářivé
a dopadalo na stůl i do celého pokoje.
Lampa byla na sebe velmi pyšná. Ani stůl,
ani knihy nesvítily, jen ona zářila. Řekla:
„Podívejte se na mne, nikdo z vás neumí
svítit! Svítím víc než měsíc na obloze i s
hvězdami. Dovedu svítit jako slunce!“
Co se tak chlubila, hrálo si u stolu
malé kotě. Zatáhlo za cíp ubrusu a bác.
Lampa spadla na zem a zhasla.
„Proč nám nesvítíš teď?“ řekla
kniha. „Už ze mne nikdo nemůže číst,
když nesvítíš! Ale podívej se, měsíc svítí dál!
Stačilo malé kotě, aby tě sfouklo, ale měsíc,
hvězdy i slunce vyzařují světlo navěky.“

Sabina Šugarová, 1. ročník

Lev a myš
Mocný lev odpočíval po jídle, když mu
před nosem proběhla malá myška. Lev vymrštil
tlapu a myšku chytil. Chtěl ji rozmačkat za to, že
rušila jeho klid. Myška začala prosit: „Nezabíjej
mě, mocný lve, někdy ti třeba pomůžu.“
Lva pobavila její řeč. Jak by mu taková malá
myšička mohla pomoci?! Ale přece ji pustil.
Zanedlouho přišli do džungle lovci a
chytili lva do sítě. Náhle bezmocný lev se svíjel v
síti na zemi. Zatímco lovci poodešli, potichu
přicupitala malá myška a řekla lvovi: „Neboj se,
já ti pomohu, jsem ti přece zavázána.“
Lev si jen smutně povzdechl, nevěřil jí. Ale myška
už svými ostrými zoubky hryzala síť a rychle se jí
podařilo překousat několik provazů, až díra byla
dostatečně velká, aby přes ni lev mohl utéci.

Alex Stankovič, 1. ročník
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Jaro
Matyáš Straka
3. ročník
Jaro, naše milé jaro,
kde ses nám zas zatoulalo?
Sněženky vystrčily hlavičky,
ptáčci zanotovali písničky.
Zima možná chce jít zpátky,
zase vystrčila drápky.
Zima chtěla vrátit leden,
stromy postříbřila sněhem.
Jaro, jaro, vrať se zpátky,
zimu nechej jen za vrátky.
Nechceme být v komoře,

Jaro

chceme běhat po dvoře.

Pavlína Křůmalová
3. ročník
Čtyři ježci zjara vstali,
krajíc chleba posnídali.
Kohout zpívá s kuřátky,
krtek skáče z hromádky.
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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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