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Vítání jara a vynášení Mařeny 

 Abychom oslavili příchod období, kdy vzduch tak krásně voní, 
zpívají ptáci a po polích hopsají zajíci, proběhlo v naší škole loučení se zimou a vítání jara. 
Ve středu, první den v měsíci dubnu, každá třída představila svůj krátký program, který si 
připravila. Odpoledne jsme z naší školy vynesli Mařenu, abychom ji po řece poslali zpět do 
podsvětí, odkud se  vrátí až s příchodem zimy. Místo ní jsme si zpátky do školy donesli 
symboly jara. 

 

 

Hledej pramen vody 

 V dubnu se náš pátý ročník zúčastnil projektu Hledej pramen vody a páťáci museli 
plnit různé teoretické úkoly. Šlo jim to na výbornou a v červnu je čeká velké finále! 

  

 

Soutěž 
Š. Švancer, 5. ročník 
 
Pramen vody jsme hledali, 
někdy jsme si zazpívali, 
úkoly jsme plnili, 
všechny se nám líbily. 



 

 Už se všichni moc těšíme, až budeme doma, nebudeme myslet 
na domácí úkoly, sluníčko bude pražit do oken od rána, ale nebude nás 
doprovázet na ranní cestě do školy, nýbrž nám bude dělat radost na dovolené, na koupališti, u 
prarodičů a všude jinde, kam se o prázdninách vydáme. Zkrátka, budeme mít prosluněné 
volno. Budeme mít volno dlouhé. To nebude jen tak nějaký volný den, jaký bývá třeba 28. 
října. Bude to dlouhá řada dní. Červenec a srpen mají dní dohromady 62! 

 A ze samé radosti z tak dlouhého volna si možná ani neuvědomujeme, že i v červenci 
máme státní svátky, o kterých bychom měli vědět, protože se netýkají jenom historie našeho 
státu ale také našeho jazyka, kterým dennodenně komunikujeme s ostatními – rodiči, učiteli, 
kamarády, dalšími příbuznými, listonošem nebo i s úplně cizím člověkem. Už samotná tato 
slova bychom nevyslovovali tak, jako je vyslovujeme dnes, pokud by nedošlo k jistým 
událostem, které připadají na státní svátky zrovna o letních prázdninách. 

5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

 Věrozvěstové k nám přišli roku 863 a nebyli to žádní věrozvěstové … nepřišli nám 
zvěstovat (oznámit) nic o zvířatech. Ale přinesli nám víru v křesťanského boha, podanou 
novým a přesto nám blízkým jazykem: staroslověnštinou.  

Staroslověnština byla jazykem používaným při bohoslužbách, které se dříve konaly 
pouze v latině. Jenže latina byla nesrozumitelná pro věřící. O čem pan farář povídá, se 
dozvěděli teprve díky Cyrilu a Metodějovi. K běžné domluvě na našem území fungovala 
pračeština, tedy taková prababička naší dnešní češtiny, která ze staroslověnštiny přejala různá 
slova. 

 

 

 



6. července – Den upálení mistra Jana Husa 

 O 552 let a 1 den později od příchodu Cyrila a Metoděje (tedy roku 1415) byl upálen 
mistr Jan Hus. Kromě reforem (změn) církve přispěl také úpravami českého jazyka. Například 
usiloval o zjednodušení minulých časů, které byly v té době čtyři a ne jeden, jako to máme 
dnes. Právě díky Janu Husovi se další dva učit nemusíme. A kdyby toho pána nebylo, říkali 
bychom dneska: „Já proši“ nebo „Já volaju“  místo „Já prosím“ nebo „Já volám“ . 

 A otázka na konec: víš, z jakého jazyka pochází slovo pistole, které nepoužíváme 
jenom my, ale také Italové, Španělé či Portugalci? Chvilka napětí… Přece z češtiny! Husovo 
zabití u nás vyvolalo vlnu husitských válek. Během válek vzniklo mnoho nových zbraní, které 
potřebovaly svá pojmenování. Mezi nimi byla i jakási píšťala, jejíž název se časem posunul 
do Francie, kde k upravenému názvu přibyla nová podoba zbraně, až se název 
pojmenovávající novou věc dostal zpátky k nám – to už byla pistole. 

☺ ☼ ☺  

 Více státních svátků už o prázdninách nemáme, ale je více než jasné, že po 
namáhavém školním roce pro nás bude každý volný den takovým malým svátkem. A protože 
i těch nejlepších bonbónků se člověk přejí, budeme se zase těšit na podzim do školy. 

 

 



 

 V minulém čísle jsme se podívali na to, jak se recykluje papír v továrně. Také jsme si 
slíbili, že si příště povíme, jak si vyrobit recyklovaný papír doma. To příště už nastalo a 
návodem jak postupovat nás provede malá potkaní moderátorka jménem Zara. 

 Zara sice neví, jak se dělá nový papír přímo ze stromů, ale ukáže nám, jak si můžeme 
udělat papír recyklovaný.  

 

 Co všechno budeme potřebovat? 
Před prací si nachystáme: starý papír k recyklaci, misku s vodou, mixer, hadr, který dobře saje 
a dvě dřevěné desky. Těm menším určitě rádi pomohou rodiče. 

 Pracovní postup 

Papír natrháme na malé kousíčky, které namočíme ve vodě. 
Můžeme trhat celé noviny či popsané papíry, nebo jenom bílé 
okraje. Záleží na tom, jakou barvu papíru chceme. 

Až kousky papíru dostatečně nasají vodu, nalijeme je do mixeru  
 a připravíme z nich kaši. 

 

 

 

 



Zatímco kaše čeká, vezmeme dvě dřevěné destičky nebo kuchyňská  
prkénka.  

Jedno položíme na stůl a překryjeme ho polovinou savé látky.  

Druhou polovinu látky zatím necháme volně ležet. 

Na desku, která je přikrytá látkou, nalijeme papírovou kaši.  

Kaši uhladíme a přikryjeme druhou polovinou látky.  

Ještě jednou uhladíme a zatížíme druhým prkénkem. 

Takto vyrobený lis je dobré ještě zatížit a papír uvnitř nechat uschnout. 

Hotový výsledek tě jistě potěší. 

A třeba nejen tebe … 

 

 

Banánová kaše 

Budeš potřebovat: 

•  1 – 2 banány (záleží na tom, jak velký jsi jedlík) 
• lžičku mleté skořice 
• strouhaný kokos 

• 1 citron 

Příprava: 
Vidli čkou pečlivě rozmačkej banán a do vzniklého základu kaše přidej jednu čajovou lžičku 
skořice. Pořádně zamíchej. Z citronu nastrouhej trochu citrónové kůry a citron vymačkej. 
Trochu citronové šťávy vmíchej do kaše a přisyp i nastrouhanou kůru. Na ozdobu posyp 
strouhaným kokosem, nebo navrch polož pár tenkých koleček banánu. 



 

Spoj výrazy se stejným významem: 

placená činnost   špatný 

nesprávný     otevřený 

desetinásobek desíti   diskutovat 

nezavřený     sto 

rozmlouvat o něčem   práce                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amálie Sojčáková, 4. ročník 

Otázky ke křížovce č. 1:  

1. Nohy a ruce jsou ….. 
2. Skládá se z obratlů. 
3. Pumpuje krev. 
4. Člověk má v těle tenké a tlusté ….. 
5. Nos je orgán pro ….. (smysl). 
6. Prázdné okénko – nevypisuje se. 
7. Rostou na prstech, stříháme si je. 
8. Ženich a ….. 
9. Rostou na hlavě. 
10. Kostra hlavy. 

Tajenka:____________________ 

Otázky ke křížovce č. 2: 

1. Je máma a ….. 
2. Malá koule je ….. 
3. Lyžař potřebuje lyže a ….. 
4. Kočka chytá ….. 
5. Samice opičáka. 
6. V pekařství koupíme 

tvarohový, makový, 
jablečný, povidlový, 
ořechový ….. 

7. Bílý květ na vodní hladině. 
Tajenka: ____________________ 

 

 

 



 

V divadle 
F. Komár, 5. ročník 
 
Do divadla chodím rád, 
divadlo je můj kamarád, 
s kamarády, s brášky, 
sedíme a díváme se, 
jak si klauni s šašky 
hrají a my smějeme se. 

Legrační básnička 
P. Sittová, 5. ročník 
 
Hip a Hop vždy popletou 
všechno, i co nemohou. 
Mia jejich idol je, 
však Fred ji taky miluje. 
Žárlí tlustá Leontýna 
a ředitel ruce spíná.  

Malý kamarádský cirkus 
E. Šuléřová, 5. ročník 
 
Malý cirkus, který řádí, 
jsou tam všichni kamarádi, 
je tam taky tlustá paní, 
lidi jí na laně fandí, 
Fred je velký žonglér taky, 
rád se dívá na diváky. 



 

Práce žáků 5. ročníku 

Tomáš Turčínek – Cirkus   Gabriela Machačová – Cirkus 

  

Dan Peterek – Láska s červeným nosem    N. D. Daňková - Cirkusové ródeo 

 

Nathalie Deana Daňková – Cirkus  Petra Sittová – Láska s červeným nosem 

 

V cirkuse je vždycky veselo 
a nám se to taky líbilo, 
Hip a Hop tam řádili, 
se vším si dobře poradili, 
Mia na laně tančila 
a Fredovi se líbila, 
ten pro změnu s kuželkami 
zazářil na rampě slávy. 



Matyáš Skřipčák – FPFL 2015    Nikol Pondělová – Kapka vody 

 

Divadelní představení - Láska s červeným nosem, V. Křibíková  
22. dubna jsme jeli do Divadla loutek. Celé představení se odehrávalo v cirkuse. Hlavními 
postavami byli klauni Hip a Hop, žonglér Fred, provazochodkyně Mia, pan ředitel a jeho 
manželka Leontýna. Hip a Hop měli oblečené legrační kostýmy a oba byli zamilovaní do Mii. 
Fred by oblečený do žlutozlatého kostýmu a byl do ní také zamilovaný. Mia se zamilovala do 
Freda, nosila bílé šaty a kabátek. Leontýna na sebe oblékla růžový kabátek a záviděla Mii, že 
je hezká a mladá. Pan ředitel vystupoval v červeném kostýmu, miloval svou ženu a plnil jí 
všechna přání. Pracoval jako krotitel lva, který se jmenoval Číča. Představení bylo moc 
pěkné. 
 
Divadelní představení - Láska s červeným nosem, P. Sittová  
Minulý týden jsme navštívili ostravské Divadlo loutek. Příběh se odehrával v cirkusové 
manéži. Hlavními postavami byli klauni Hip a Hop, provazochodkyně Mia, žonglér Fred a 
pan ředitel s ženou Leontýnou. Představení se mi moc líbilo, bavili mě klauni Hi a Hop, 
protože co mohli, to popletli. 
 
Hledej pramen vody, Š. Švancer   
Soutěž pořádají Ostravské vodárny a kanalizace pro děti 4. a 5. ročníku. Soutěž probíhá od 
března do května a účastní se jí školy z Ostravy, mezi nimi i naše škola z Proskovic. Naši 
čtvrťáci a páťáci plnili zajímavé úkoly, např: zjišťovali ostravské podzemní zdroje atd.  
Nevím, jak jsou na tom čtvrťáci, ale páťáci se zatím drží na předních pozicích. V dubnu není 
nic rozhodnuto, protože  finále se koná v červnu. Doufám, že se společně se čtvrťáky 
umístíme na předních místech. Tak nám držte palce ! 
 
Festival Poodří Františka Lýska, O. Matoušek    
Dne 24. dubna se uskutečni FPFL. Festival před školou zahájila paní starostka. Poté se dění 
přesunulo do tělocvičny a zazněla fanfára. Jako první vystoupil dětský pěvecký sbor 
Proskovjáček, měl 45 členů, kteří zpívali lidové písně. Měl také sólisty a tři žáci hráli na 
flétny. Poté se představil pěvecký sbor Lukášek. Zpíval i anglické písně, někdy bez hudebního 



doprovodu a jednou s houslemi. Dále vystoupil folklórní soubor Valášek z Kozlovic, měl asi 
40 členů. Tančili na lidovou hudbu a někdy zpívali, byli oblečeni v krojích a byly slyšet i 
líbivé popěvky. Tento festival se mi líbil a soubor Valášek měl velmi pěkné kroje. 

 
Básničky žáků 5. ročníku 

Cirkusová výprava 
P. Němčík 
 
Jede cirkus, velká sláva, 
klaun všem lidem z vozu mává, 
za ním v kleci lev se veze, 
pes ho táhne, neuveze. 
 
Ještě, že má koně zdatné, 
pomůžou mu, to je jasné, 
krotitel jen bičem mrská, 
jeho žena do strun brnká. 
 
Všichni písně zpívají, 
lidem v oknech mávají, 
ti jsou strašně zvědaví, 
kolik asi zábavy 
cirkus jim dnes představí. 

Náš festival 
O. Matoušek 
 
Každoročně v dubnu 
zazní zvuky bubnu. 
ohlašují začátek, 
všichni rychle na plácek. 
Zpíváme písně lidové 
pro potěšení celkové. 
 
Sbory jedou zdálky zblízka 
na počest Františka Lýska, 
založil v kraji tradici 
i my zpíváme jak slavíci. 
Ať se nám všem vydaří 
festival známý v Poodří. 
 

O voňavé květince 
D. Peterek 
 
Byla jedna květinka 
voňavá jak maminka, 
uviděla ji včelka, 
pilná jako Věrka. 
 
Uviděl ji čmelák 
velký jako silák, 
uviděla ji beruška, 
hezká jako světluška. 
 
Uviděla ji housenka, 
tlustá jako meruňka, 
snědla ji hned, 
byla suchá teď. 

Včela 
T. Tur čínek 
 
Letí kolem včela, 
od pylu je celá, 
letí zpátky do včelína. 
 
Potěšila včelaře, 
že med bude na jaře, 
med my máme všichni rádi, 
já i moji kamarádi. 
 

Jaro 
K. Pavlačková 
 
Odešla zima, 
přichází jaro, 
je to fakt prima, 
konečně ráno! 
Sluníčko teploučce hřeje, 
ptáčci prozpěvují, 
někdo už v záhonku pleje, 
všechno krásně voní! 

Jaro 
Ž. Slamková 
 
Jaro se nám probudilo, 
svoji krásu ukázalo, 
na zahradě vykvetl nám 
petrklíč, 
bílou zimu zamkl na veliký 
klíč. 
Koťátko se narodilo, 
od maminky mlíčko pilo, 
jaro to je krásný čas, 
všechno kvete kolem nás. 

 

 

 

 

 



Vývoj žáby - Daniel Mareta, 2. ročník 

 Nakonec vyroste dospělá žába. 

 Žábry mizí. 

 Vyvíjejí se přední končetiny. 

 Nejdříve jsou vajíčka. 

 Rostou zadní končetiny a vyvíjejí se plíce. 

 Vyvíjejí se žábry. 

 

Narozeniny - Natálie Doleželová, 2. ročník 

Přeji si mít oslavu, na kterou pozvu kamarádky. 

Budu je mít za osm dní. 

Těším se, až budu mít narozeniny. 

Věřím, že se mi toto přání splní. 

Na oslavě budeme hrát různé hry. 

 

Trendy v ZOO 
K. Košutová, 5. ročník 
 
V naší dobré ZOOšce 
hlídá lev na rohožce, 
lvice na něj tiše zírá, 
jak mu dolů visí hříva. 
 
Od včerejška není ready, 
zmoknul a má z hřívy dredy. 
Lvíčata jsou pyšná velmi, 
táta je vzorem moderní 
šelmy. 
 
A tak všechna zvířata, 
zvláště pak ta chlupatá, 
chtějí býti taky zmoklá, 
do dredů jsou celá zcvoklá. 

Severní pól 
G. Machačová, 5. ročník 
 
Severní pól – všude bílo, 
komu by se nelíbilo, 
sněhu je tu po kolena, 
tady se nic nezelená. 
 
Žijí tady Eskymáci, 
ti za zmrzku neutrácí, 
uloví si rybičku, 
upečou na ohníčku. 
 
Na ledu jdou tučňáci, 
mají z toho legraci, 
lední medvěd kolem brousí, 
olizuje zmrzlé vousy, 
čeká tam na tuleně, 
až budou mít po směně. 



 

 Do únorového čísla školního časopisu už se zbytek rozhovoru 
s chovatelkou potkánků nevešel. Poslední otázky a odpovědi si tedy  
přečteme až teď! 

Co je potřeba pro chov potkánků? 

Potkani potřebují především mít kde bydlet. Nejvhodnější je klec kvůli dobré cirkulaci 
vzduchu. Pro dva potkany je vhodná velikost klece 60x40x50 cm. Nezbytným vybavením je 
napáječka a miska. Potkani taky ocení různá patra a prolézačky, tunely nebo závěsné pelíšky. 
Nedoporučuji dřevěné věci, protože často nasáknou močí a potom smrdí. Jako podestýlka se 
hodí hobliny, dřevěné štěpky či dřevité válečky. 

Potkan je všežravec, což znamená, že musí jíst maso a jiné bílkoviny (třeba tvrdý sýr – 
v žádném případě tavený; bílý jogurt, tvaroh). Maso dávám potkanům i s kostmi, protože si je 
umí zoubky nadrtit, nehrozí tedy, že se mu kostička zapíchne v krku. Bez obav dávám 
potkanům i maso syrové. Mezi další krmení patří obiloviny, zelenina a ovoce. 

Potkani nesmí čokoládu, citrusy, koření, ani alkohol. Taky by neměli být krmeni 
tučným, přesoleným nebo přeslazeným jídlem. Zkrátka, pokud se neřídíte pravidly zdravé 
výživy, neměli by dojídat nic z vašeho talíře. 

Komu byste potkany doporučila? 

Potkan je pro ty, kteří mají rádi osobnost a nepodmíněné přátelství. Je pro člověka, 
který hledá parťáky, co by vymýšleli různé lumpačiny, ale odměnili ho láskou a nevšedními 
zkušenostmi. 

Je nutné, aby měl potkánek v životě mláďata? 

Ani samec, ani samice mladé za každou cenu nepotřebuje. Pro samičku je to navíc 
vždy velká zátěž, která může ohrozit i její život. Takže nutné to rozhodně není. 

Kolik potkan ů může žít pohromadě? 

Tady záleží na pohlaví. U holek většinou platí: čím více, tím lépe. Tedy, kolik vaše klec 
dovolí, tolik jich můžete mít. U kluků je ideální skupinka 3-4 samci. Důležité je nezapomínat, 
že čím více zvířat máte, tím vyšší jsou náklady na celý chov. 

Jakého věku se potkani dožívají? 

Ačkoliv někteří jedinci žijí i tři roky, většinou se potkani dožívají dvou let, což je asi 
největší problém, pokud chcete mít kamaráda na dlouhou dobu.  Přesto to neznamená, že vám 
potkani během dvou let váš život nijak neobohatí. 



 

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. 

, 

 

 V létě je ideální doba na výlet. Pokud se chceš inspirovat,  
podívej se na webové stránky www.hrady.cz nebo http://www.kudyznudy.cz.  

 

 

 

Nakonec nezbývá než popřát klidný zbytek školního roku, prázdniny  
bez nehody a plné sluníčka, spokojenosti i odpočinku. 
 
Naber síly, ať se v září ve škole zase všichni sejdeme a budeme moci pokračovat v nabývání 
nových znalostí. 
 
Taky si o prázdninách něco přečti a zajímej se o své okolí. Protože prázdniny by neměly být 
prostorem pro zapomínání, ale měly by ti pomoct utříbit myšlenky, ať časem můžeš přidávat 
další. Pamatuj, že se neučíš ani pro paní učitelku, ani pro rodiče. Učíš se pro sebe a proto, ať 
můžeš jít za svým cílem, byť ještě přesně nevíš, jaký bude. Nestačí totiž jen mít křídla, ale také 
plochu, z níž můžeš vzlétnout.  

Na další setkání ve školní lavici se těší Floriánek. 


