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      PPRRÁÁCCEE  NNAAŠŠIICCHH  ŽŽÁÁKKŮŮ  

  

  

KKrreessllíímmee  aa  mmaalluujjeemmee::  

  

HHAALLLLOOWWEEEENN  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dorota 

Kropáčková 

1. ročník 

Tomáš Dinaj 

1. ročník 



PPííššeemmee  aa  sskkllááddáámmee::      
 

ŽŽÁÁCCII  33..  RROOČČNNÍÍKKUU  AA  JJEEJJIICCHH  BBÁÁSSNNIIČČKKYY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

Kateřina Tomisová 

 

Kočka mňouká, 

pes štěká, 

oba se mají rádi, 

jako správní kamarádi. 

 

Jana Matoušková 

 

Kocourek náš mourovatý 

má kožíšek až na paty. 

Pejsek mu ho závidí, 

však on si taky pořídí. 
 

Ema Švančarová 

 

Zara byl náš mazlíček. 

O Dollores sním. 

Zbývá jenom kousíček 

a už s Dollores spím. 
 



ŽŽÁÁCCII  55..  RROOČČNNÍÍKKUU  AA    

JJEEJJIICCHH  BBÁÁSSNNIIČČKKYY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                  

Oblíbené záliby 

Barbora Vašíčková 

 

Strašně ráda lyžuji, 

sáňkuji a bobuji. 

V létě zase na kole, 

chutnají mi kremrole. 

Nejraději tančím, 

když netančím, jančím. 

 

Já tancuji v zimě v létě, 

na trávě i na parketě, 

a když hraji na bicí, 

utíkají zajíci. 

 

Moje záliby 

Eliška Slatinská 

 

Ráda jezdím na kole, 

láhev nechám na stole, 

ráda také tancuji, 

filmy taky sleduji 

a zazvonil zvonec, 

básničky je konec. 

Oblíbené vĚci 

Kristýna Kozubková 

 

Ráda sportuji, 

taky lyžuji. 

Já ráda spím, 

přitom sním. 

Já ráda kreslím, 

a nad tím myslím. 

Mám ráda kočky, 

a taky vločky. 

Já ráda maluji, 

a přitom se raduji. 

 

Mé záliby 

Barbora Fulnečková 

 

Každý pátek zumba, 

je to strašná bomba. 

S tetou Míšou při tanci 

užijem si legraci. 

A ve čtvrtek do sokola, 

skákat, běhat jen dokola. 

V zimě ráda lyžuji, 

a přitom se zasměji. 

Ráda kreslím, maluji 

a z toho se raduji. 

Klavír zvládám jedna, dvě, 

celý týden v pohodě. 

 

KoníČky 

Míša Jastřembská 

 

Hraji na kytaru, tu se učím, 

hraji z not a přitom se učím. 

Ještě ráda lyžuji, 

na sjezdovce kraluji. 

V bazéně jsem ráda, 

vezmu kamaráda. 

 



NNOOVVIINNKKYY  ZZ  NNAAŠŠÍÍ  KKLLÍÍČČOOVVÉÉ  DDÍÍRRKKYY  

  

  

JJAAKK  JJSSMMEE  PPRROOŽŽÍÍVVAALLII  LLEETTNNÍÍ  PPRRÁÁZZDDNNIINNYY,,  NNEEŽŽ  NNÁÁMM  

ZZAAČČAALL  DDAALLŠŠÍÍ  ŠŠKKOOLLNNÍÍ  RROOKK?? 

  

  
 

V červenci jsem byla na táboře Putování s Hobitem. Počasí bylo 

celkem hezké, jednou pršelo. Byly tam celkem čtyři týmy, já jsem 

byla v týmu červených.Na začátku se nám nedařilo, ale ke konci 

jsme začali vyhrávat. Nejvíce se mi líbilo, když jsme soutěžili a nosili kelímek 

s vodou na hlavě. Ušla jsme jedno a půl kola kolem chaty. V nošení kelímku 

byla nejlepší Míša Jastřembská. Ušla jednou sedm a tři čtvrtě kola. Úplně 

vyhráli zelení, v nich byla i Míša Jastřembská a Barča Fulnečková. My jsme byli 

na 2. místě, žlutí skončili na 3. místě a na posledním byli modří. 

Tábor - Gabriela Tomisová 
 

Na začátku prázdnin jsem jela do ZOO. Počasí nám přálo, byl tam se mnou 

taťka, Šárka, Maty, teta s Tadeášem. Bylo tam moc, moc, moc dobře. Viděli 

jsme slony, poníky, morčata, kozy, žirafy, aj. Prolézačky se nacházely v kozím 

výběhu. Morčata jsme mohli krmit a hladit. Nejvíc se mi líbil malý hrošík.  

Návštěva ZOO - Karolína Hotová  
  

V srpnu jsem letěl do Černé Hory. Letělo se tam asi tři čtvrtě hodiny. Trochu 

jsem se bál, že mi bude špatně, ale naštěstí mi špatně nebylo, což mě potěšilo.  

Když už jsme konečně přistáli, nastoupili jsme do autobusu a za krátkou chvíli 

jsme vystoupili  v Podgorici, kde byl náš hotel, který se jmenoval Hotel Zlatibor. 

Vešli jsme do hotelu, rozdělili nám pokoje, pár věcí jsme 

si vybalili, ale pak už jsme museli jít na 

oběd. Na pokoji jsme si vybalili plavky, 

ručník, opalovací krém, hodili to do batohu a 

vypravili jsme se na pláž. Byly vlny, tak jsem hned šel do 

moře. Když jsme si poplavali, šli jsme na deku, kde jsme si 

dali svačinu. Pak jsme zašli na zmrzku, a tak se to opakovalo 

celé dva týdny. Taky tam byly diskotéky, bylo jich asi celkem 

pět. Jezdili jsme na výlety, např. do Petrovacu, Starého Baru. 

Na konci dovolené jsme jeli na letiště a pak domů. 

Prázdniny v Černé Hoře - David Procházka 

 

Pojedete příští rok  

se mnou? 

A vy už jste někdy 

letěli letadlem? 



CCYYKKLLOOVVÝÝLLEETT  ŽŽÁÁKKŮŮ  55..  RROOČČNNÍÍKKUU  --  HHUUKKVVAALLDDYY 

 
 

Natálie Edelsbergerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Kolková 

V úterý 10. 9. 2013 jsme si se třídou udělali cyklovýlet na Hukvaldy. 

Jelo nás 15 z 20. Jeli jsme přes Proskovice, Starou Ves nad Ondřejnicí, 

Brušperk, Fryčovice, Rychaltice a Hukvaldy. Trasa se mi líbila až na 

to, že tam byly hrboly. 

Na to, že jsem jela skoro poslední, tak jsem viděla zajímavou přírodu.  

Když jsme přijeli, tak si skoro všichni koupili frgál, protože je tam 

moc dobrá pekárna. Já jsem si ho koupila taky a ještě ruskou zmrzku. 

Trasa zpět se mi zdála kratší, jeli jsme totiž spíš z kopce než do kopce. 

Když jsme dojeli, tak jsem byla na sebe hrdá, že jsem to ujela. Jinak se 

mi celý výlet líbil. 
 

Počasí bylo nádherné. Celá cesta tam byla moc zajímavá, jeli jsme pod 

mosty, po cyklostezkách a přes cesty, ve kterých byly díry. Jeli jsme i 

přes různé obce - Proskovice, Starou Ves nad Ondřejnicí, Brušperk, 

Rychaltice, Fryčovice a pak cíl Hukvaldy. Zpátky jsme jeli stejnou 

cestou jako tam. Z cesty jsem měla dobrý pocit, byla i sranda. Výlet se 

mi moc líbil.  
 



 

Eliška Slatinská                                                            

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbora Vašíčková 

 

 

Na cyklovýlet jsme jeli s paní učitelkou Zdeňkou Langovou, s jejím synem 

Jakubem a s Frantou Grygarem. Na začátku byla zima, pak se ale oteplilo. 

Viděla jsem cestou několik koní a prolézaček, také jsme jeli přes most i pod 

mostem. Dojet na hukvaldské náměstí znamenalo překonat veliký kopec. 

Cesta byla kamenitá, ale většinou jsme jeli po rovince. V cíli nás čekal 

obchod a dobrá svačina. Cesta a cíl byl moc super, jela bych ještě jednou.  
 

Počasí se vydařilo, svítilo sluníčko a trošku ale příjemně foukalo. Trasa 

byla pěkná, až na pár neupravených cest, které se opravovaly. Když už 

jsme byli u Hukvald, tak nás čekal velký kopec. Někteří to vyjeli, někteří 

vyšlapali a někteří jeli a pak šli. Když jsme byli na kopci, tak si někteří dali 

zmrzlinu a někteří si dali koláč nebo ještě něco jiného. Pak jsme se vyfotili 

a jeli zpět. Po cestě zpět jsme jeli po silnici, cyklostezce a přes most. Když 

jsme jeli po silnici, byla tam jedna malá značka. Všichni ji v pohodě objeli, 

Michal ji skoro nestihl objet a Filip ji bohužel nestihl objet a narazil do ní. 

Přeletěl přes řídítka, ale zvládl to, zvedl se a jeli jsme dál. Jinak cesta byla 

super. Všechno dobře dopadlo a všichni dojeli v pohodě!!! Výlet se mi moc 

líbil, bylo to super.  
 



NNÁÁVVŠŠTTĚĚVVAA  ZZÁÁCCHHRRAANNNNÉÉ  SSTTAANNIICCEE  BBAARRTTOOŠŠOOVVIICCEE  NNAA  

MMOORRAAVVĚĚ  
  

    

  

  
Nejvíce se mi líbilo na exkurzi v Bartošovicích, když jsme si mohli prohlédnout 

několik živých ptáků. Nejhezčí z ptáků byly sovy. V jezírku jsme pozorovali 

malé vodní živočichy, škeble a šneky. Byl jsem překvapen, že se za jeden rok 

popálí o elektrické vedení až 50 ptáků v naší lokalitě. Výlet do záchranné stanice 

zvířat se mi moc líbil. 

Vojtěch Janča 

  
Ve čtvrtek 2. 5. jsme navštívili záchrannou stanici a centrum ekologické 

výchovy v Bartošovicích. Stanice se zaměřuje především na záchranu ptactva. 

Jsou zde umístěna zvířata, která jsou po závažných zraněních, úrazech, která jim 

neumožňují život v přírodě.  

Na exkurzi jsme viděli vycpaná zvířata, např. kapra obecného, vydru, hada i živá 

zvířata, např. výra velkého, sovu a sojku. Exkurze se mi velice líbila a byla 

poučná. 

Kristýna Netoličková 

 

 

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody vznikla v roce 1980. 

V roce 2000 otevřeli Centrum ekologické výchovy a v roce 2006 ve spolupráci 

se správou CHKO Poodří otevřeli Informační centrum této CHKO. Hlavní 

aktivitou je záchrana zraněných či jinak handicapovaných volně žijících 

živočichů. Zabývají se jejich léčením, rehabilitací, přípravou na vypuštění a 

vlastním návratem vyléčených exemplářů do přírody. 

Kateřina Pustková 

  

  

  
 



 

Dne 2. 5. jsme navštívili záchrannou stanici pro 

ohrožená zvířata v Bartošovicích. Když jsme přijeli, 

vystoupili jsme z autobusu a asi půl hodiny čekali, než 

si nás přišel vyzvednout zaměstnanec. Zavedl nás do 

domu, ve kterém nám vysvětlil smysl třídění odpadu. 

Na stěnách visely velké plakáty o přírodě a vycpaná 

zvířata, o kterých nám zaměstnanec vyprávěl. Potom 

jsme šli ven. Venku byly klece, ve kterých jsme viděli 

mnoho druhů ptáků. Výlet byl zajímavý a moc se mi 

líbil. 

Gabriela Tomisová 

 

 

 

                                  EEKKOOLLOOGGIIEE  

 

 

 

 
 

 

 



 

                                TTIIPPYY,,  TTRRIIKKYY,,  DDOOBBRRÉÉ  RRAADDYY  

 

PPrriimmaa  ttiipp  nnaa  vvýýlleett  pprroo  vvššeecchhnnyy  ::  
 

TTAARRZZAANNIIEE  ––  HHOORRSSKKÝÝ  LLAANNOOVVÝÝ  PPRRAAKK 

 

Až se budete o prázdninách nudit, vyrazte třeba na výšlap na Lysou horu nebo 

do lanového parku Tarzanie v Trojanovicích, jako to udělali žáci 4. a 5. ročníku 

proskovické školy v průběhu školy v přírodě. O tom, že výlety byly silnými 

zážitky, svědčí následující výňatky ze slohových prací žáků loňského  

5. ročníku. 
Kontakt: B.Němcové 769 

Frýdlant nad Ostravicí 

Tel.: +420 777 899 888 

Více informací naleznete na http://www.tarzanie.cz/kontakty/ 

 

Klára Slaninová  

Ve středu 12. 6. 2013 jsme se autobusem 

dopravili do Ostravice a odtud vyrazili na 

Lysou horu.  Už po pár metrech mě bolely 

nohy, protože jsem nebyla zvyklá lézt po 

horách. Po chvíli to přešlo, jelikož jsem si 

povídala s ostatními a úplně jsem zapomněla, 

že jdu do kopce. Dlouho jsme šli po asfaltové 

cestě, ale asi v polovině se začaly objevovat 

kameny. Sem tam jsme si dali krátkou 

přestávku, během které jsme se mohli napít a 

chviličku odpočinout. Čím dále jsme šli, tím 

bylo více kamenů. Naštěstí jsme dorazili 

k malému dřevěnému altánku, kde jsme 

posvačili. Řekla jsem si: „Panebože, co to 

je?“ Kopec vypadal opravdu náročně, ale 

nakonec bylo pro mě zábavné poskakovat 

z jednoho kamene na druhý. Tak jsem se 

vysílila, že jsem se začala loudat. Už to byla celkem nuda – stále jen šlapat a 

šlapat. Ale pak jsem uviděla před sebou červenobílý vysílač a všichni jsme se 

rychle vydrápali nahoru. Skolili jsme Lysou horu!!! Pohled na okolí byl 

naprosto super. Vše velké se zdálo malé. Všichni jsme hned volali rodičům a 

myslím, že i oni byli šťastní. Lysá byla má první pořádná hora, kterou jsem 

vyšlapala.  A jsem za to i ráda. 



Dana Paličková 
Ve čtvrtek 14. 6. …už vím, jsme se vydali ráno do Tarzanie. Cestovali jsme 

autobusem.  Měli jsme zaplaceny různé trasy. Ti, co měli jen jednu, šli na Junior 

trasu a všichni ji zvládli. Ti, co měli zaplacené dvě, šli nejdříve na zelenou. Ta 

byla docela těžká, ale všichni ji překonali. Pak pokračovali žlutou trasou. Ta 

byla lehčí a byly tam skluzy – připevníte si 

kladku na lano, karabiny si zaháknete za ní, a 

pak se jen odrazíte a už jedete. Když jsme 

zdolali všechny trasy, odpočinuli jsme si. Pak 

nás napadlo jít si zaskákat na trampolínu. 

Výlet do lanového centra jsme si užili! 

 

 

                            ZZAAJJÍÍMMAAVVOOSSTTII  ZZEE  SSVVĚĚTTAA 

 

 

JJAAKK  VVZZNNIIKKÁÁ  DDÉÉŠŠŤŤ  AA  SSNNÍÍHH  
 

Z čeho vznikají mraky? – Některé mraky vypadají jako by byly z vaty, ale 

nejsou! Mraky tvoří spoustu vodních kapiček a ledových krystalů. Jsou tak 

drobné a lehké, že se vznášejí ve vzduchu. 

 

Kdy z mraků prší? – Když se vodní kapičky v mracích začnou spojovat. 

Zvětšují se a těžknou až jsou nakonec moc těžké na to, aby se vznášely a padají 

k zemí jako déšť.     

 

Jak studený je sníh? – Sněhové 

vločky jsou kapky vody, které zmrzly 

na krystaly ledu. Aby zůstaly zmrzlé, 

musí být venkovní teplota pod bodem 

mrazu, což je 0° C. Když se zahřejí na 

vyšší teplotu, rozpustí se ve vodu.  



                                    KKDDOO  LLUUŠŠTTÍÍ,,  TTEENN  NNEEZZLLOOBBÍÍ  

 

 

 

KKřříížžoovvkkyy  aa  oossmmiissmměěrrkkyy::  

  
11..  Osmý měsíc v kalendáři, letní měsíc. 

22..  365 dní  

33..  24 hodin  

44..  Třetí měsíc v kalendáři, 

jarní měsíc. 

55..  Základní jednotka času. 

66..  Základní jednotka 

délky. 

  
TTaajjeennkkaa::    

  
11..  Ženské jméno, slaví 

jmeniny 24. 12.  

22..  Hlavní hrdina Comebacku.  

33..  Dolní končetiny člověka.  

44..  Jablko, hruška, švestka je? 

55..  Sladidlo. 

66..   Sestra mojí matky.  

  
TTaajjeennkkaa::  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HHááddaannkkyy::  
 

Doplň, co vidíš na obrázku do políček, která jsou hned vedle nich. Tím přiřadíš 

k číslům písmena, která použiješ v tajence. Poradíš si? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



Učitelka hovoří k žákovi: ,,Časuj 

nám sloveso chodit!“ 

„Chodím .... chodíš .... chodíme 

....“ 

„Rychleji!“ pobídne ho učitelka. 

„Běžím .... běžíš .... běžíme ....“ 
 

Přijde Pepíček domů a povídá: 

„Mami, představ si, že jsem 

dostal jedničku z matematiky.“ 

Maminka: „Vážně?“ 

Pepíček: „Ale nééé, jenom si to 

představ.“ 
 

                               SSMMÍÍCCHHUU  NNEENNÍÍ  NNIIKKDDYY  DDOOSSTT 

 

 

VVttiippyy::  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JJEEDDNNIIČČKKAA  

ČČAASSOOVVÁÁNNÍÍ  

Učitelka zeměpisu se ptá 

Pepíčka: 

„Čím je známá Ostrava?“ 

„Nevím.“ 

„A odkud máte uhlí?“ 

„Ze sklepa!“ 
 

OOSSTTRRAAVVAA  

„Pepíčku, řekni 

dvě zájmena.“ 

„Kdo, já?“ 

„Výborně, 

Pepíčku!“ 
 

DDVVĚĚ  ZZÁÁJJMMEENNAA  

Potká starší paní na ulici 

plačícího chlapečka. 

„Co se ti stalo?“ ptá se ho. 

„Já jsem se ztratííííl.“ 

„No to nic,“ uklidňuje ho. „A 

svoji adresu znáš?“ 

„Znám. Pepa zavináč seznam 

tečka cezet.“ 
 

AADDRREESSAA  


