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Vzpomínáme na prázdniny
Žáci páté třídy se s Floriánkem podělili o své prázdninové zážitky a ty si je nyní můžeš
přečíst také:

Corsica - Michal Laryš
Na Corsice jsme byli v červenci 2014. V pondělí v 7 hodin ráno jsem já, mamka, taťka
a bratr jeli dvacet pět hodin autem do přístavu Marina d´Aleria. Přespali jsme v autě a ráno
jsme jeli osm hodin trajektem.
Na Corsice jsme se koupali každý den. Když jsme jeli na hory, cestou nás zdrželi kanci a
ovce. Na horách bylo krásně, bydleli jsme v kempu poblíž města Corte. Byli jsme v Corte a
v Beneficiu. Bylo to super a jel bych tam znovu.

Turecko - Nathalie Deana Daňková
Na dovolenou jsme letěli 9. 7. 2014 v 10:45 hodin. Letěli jsme letadlem s cestovkou
Exim Tours do tureckého Bodrumu. Byla jsem tam s mamkou a bráchou Martinem. Hotel se
jmenoval Yelken 5*, byl ve tvaru lodi a všichni pracovníci byli oblečeni jako námořníci.
Počasí bylo nádherné, ani jeden mráček na nebi. Třetí den jsem se šla koupat do bazénu a
nikdo tam nebyl, byla jsem tam jenom já. Večer, když mamka telefonovala přes skype, brácha
zablokoval trezor. Nakonec ho opravář spravil. Do toho hotelu bych se velice ráda vrátila.

Dovolená v Maďarsku - Veronika Křibíková
Na dovolenou jsme jela předposlední týden prázdnin. Jela jsem v autě pět a půl
hodiny. Byli jsme v Maďarsku s prababičkou, pradědou, mamkou a taťkou. Ubytování bylo
hezké a počasí tak akorát. Zažila jsme hezkou okružní cestu autobusem po Budapešti, autobus
byl červený a poschoďový. Šla jsme také do tropikária, viděla jsem opice, ptáky, krokodýla,
žraloky a ryby. Stalo se mi, že jsem omylem zablokovala trezor a hodně jsem se bála.
Nakonec ho taťka otevřel. V Maďarsku se mi hodně líbilo, chtěla bych se tam zase podívat.

Mallorca - Jakub Kropáček
V srpnu jsme letěli na Mallorcu s mamkou, taťkou a sestrou. Letěli s námi kamarádi
od mamky. Bydleli jsme v hotelu Mariant, který byl velký. Bylo tam krásně, hlavně u bazénu
nebo u moře, protože svítilo sluníčko. Na konci pobytu byla u moře červená vlajka a my jsme
tam nemohli, protože byly veliké vlny, které mě zaujaly. Byli jsme i ve městě S´llot.
V polovině srpna jsme byli zpátky. Chtěl bych tam znovu.

Bodies Revealed - Petra Sittová
S mamkou jsem byla o prázdninách na unikátní výstavě lidí, kteří byli dokonale
vypreparovaní. Nejvíc mě zaujal vyvíjející se zárodek v ženském těle. Přihodilo se nám, že
jsme zmokly, protože hodně pršelo. Potom jsme jely tramvají k brněnské ZOO a tam nás
vyzvedl strejda. Moc se mi to líbilo. Byl to dobrý zážitek.

Školní zpravodajství
Žáci páté třídy zůstali u tématu prázdnin i začátkem školního roku a během září
zrealizovali anketu, jejíž výsledky Ti nyní Floriánek přináší: svůj výzkum zaměřili na otázku,
kde žáci naší školy trávili prázdniny a také se dotazovali, jakými dopravními prostředky
během léta cestovali. Výzkumu se zúčastnilo celkem 95 žáků naší školy.

Ve svém dalším průzkumu se naši páťáci nechali inspirovat Dnem zvířat a jejich
ankety se tentokrát zúčastnilo celkem 96 žáků. A přiznejme si, že zpracování tak velkého
množství údajů není zrovna jednoduché.

Žáci páté třídy zjistili:
Nejvíce žáků naší školy chová jako mazlíčka psa (58 žáků)
Nejméně žáků se stará o želvu nebo křečka (8 žáků)
Kočku nebo rybičky chová přibližně stejný počet žáků
Další zvířata uvedli žáci: hady, pavouky, šneky a čipmanka
Na závěr svého bádání páťáci vypočítali, že nejvíce domácích mazlíčků mají žáci třetího,
druhého a pátého ročníku. Nejméně domácích mazlíčků mají naši prvňáčci.

Ze školní tvorby
Nutno dodat, že třeťačkám se opravdu veverky povedly!
Veverka Banbo - Zuzana Sojková

Hnědá veverka - Barbora Bruzková

Zajímavosti z Ostravy
Malá ostravská historie – Štěpán Švancer, 5. ročník
Ostravu založil biskup Bruno. Založil ji na řece Ostravici, která dělila Těšínské
knížectví a České království a byla na důležitých obchodních stezkách. Ostrava začala
vzkvétat poté, co tady Karel IV. povolil šestnáctidenní trhy. I v době husitských válek stále
vzkvétal. Začala upadat potom, co vyhořela a zachvátil ji mor. Poté se z Ostravy stala malá
vesnice, než kovář Keltička objevil uhlí. Ostrava začala bohatnout až do doby, jak ji známe
dnes.

Jak vyrostla Ostrava – Michal Laryš, 5. ročník
7. října 2014 jsme jeli autobusem a tramvají do centra Ostravy, kde nás čekal
průvodce. Nejdřív nás průvodce vzal k Ostravici, kde jsme se dozvěděli, že Ostrava byla
založená ve 13. století. Procházeli jsme se Ostravou kolem kostela sv. Václava a byli jsme u

hradeb, kde našli člověka s třemi mincemi v puse. Šli jsme na místo synagogy- židovského
kostela, který byl vypálen nacisty. Viděli jsme Morový sloup, který byl na Masarykově
náměstí a dozvěděli jsme se, že dnešní muzeum v Ostravě kdysi sloužilo jako radnice.
V Ostravě byly domy tří národností – české, polské a německé, o Ostravě se tehdy říkalo, že
je barevná. Nakonec jsme výlet zakončili tím, že jsme se svezli páternosterem.

Vycházka Ostravou – Ondřej Matoušek, 5. ročník
7. října jsme šli na vycházku po Ostravě. Dozvěděl jsem se, že Ostrava shořela,
protože byla dříve celá ze dřeva. Až do nálezu uhlí byla Ostrava původně maličké městečko
obehnané dřevěnými hradbami. Jednou šel kovář Keltička nasekat dříví a rozdělal oheň.
Najednou kameny, kterými byl obložený, začaly hořet. Ihned zavolali do Opavy, že hoří
kámen. V Opavě už znali uhlí, tak Ostrava zbohatla a z původně malého městečka se stalo
velké město. K Ostravě se připojilo hodně měst např. Přívoz a Mariánské Hory.
Byli jsme na Masarykově náměstí a u kostela sv. Václava. Dozvěděl jsem se hodně informací,
že v Ostravě byly tři národní domy – český, polský a německý a židé měli synagogu.
Každé zastavení nám pomohlo vyluštit šifru. Podle zašifrovaného klíče jsme vyluštili šifru a
za dobře vyluštěnou šifru jsme se svezli páternosterem.

Halloween ve škole
Strašidelné čtení - Zuzana Sojková, 3. ročník
Kája s Vojtou schovali kartičky s čísly a s písmeny. Zazvonilo a my jsme kartičky
museli hledat. Když jsme je našli, vznikla věta: „Čekáme vás na nejstrašidelnějším místě.“
Paní učitelka poslala chlapce, aby se šli podívat do sborovny, jestli tam není Kája s Vojtou,
ale nebyli tam. Kája s Vojtou byli ve sklepě, kde nám četli strašidelné příběhy. V pátek po
velké přestávce jsme šli do tělocvičny, kde byla připravená diskotéka a soutěže.

Halloween ve škole 23. – 24. 10. 2014 - Lukáš Šugárek, 3. ročník
Ve čtvrtek 23. 10. 2014 jsme s celou třídou odešli do sklepa, kde jsme si poslechli
strašidelné historky, které nám četli naší spolužáci. Další den byla v tělocvičně diskotéka,
vyhodnocení dýní a masek. Hrály se různé hry, například tancovalo se se smetákem. Večer se
konal Halloweenský pochod Proskovicemi.

Postřehy z halloweenského čtení ve škole – Veronika Křibíková, 5. ročník
Čtení hororů bylo hezké. Četla jsem příběh Růže. Líbila se mi tma. Příběh, který jsem
četla, byl o muži, který přinesl ženě růži bez trnů. Žena si toho nevšimla. Muž přinesl ženě
kabát, ona si ho oblékla, on jí ho utáhl a žena umřela, protože v kabátu byly trny z růží.

Polsko 2014
Návštěva Polska 27. – 30. 10. 2014
Program:
1. den
- příjezd, přivítání, prohlídka školy
- vycházka v Parku Buczyna
- procházka do okolí, významná a historická místa (Sedziszow Mlp.)
2. den
- pasování prvňáčků
- výlet za historií (Osada Slowianska w Stobiernej)
- centrum ekologické výchovy (Stobierna)
- diskotéka
3. den
- společné aktivity s žáky ve škole
- výlet na zámek (Baranów Sandomierski)
- prohlídka historického centra a podzemí (Sandomierz), návštěva zbrojnice
- sportovní hry ve škole
4. den
- setkání se zástupci radnice (Sedziszow Mlp.)
- prezentace programu pro polské žáky
- rozloučení, odjezd

Žáci 5. ročníku Matěj Šarina, Petra Sittová, Štěpán Švancer, Eliška
Šuléřová, Jakub Kropáček, Dan Peterek společně napsali několik zážitků
z polské cesty.
1. den - Do Polska jsme přijeli kolem 14.30 h. Přivítali jsme se, seznámili s novými přáteli.
Šli jsme na oběd. Jídelna byla nová, ale malá. Po obědě následovala 6 km procházka velikým

a klidným Parkem Buczyna. Nakonec jsme šli do vedlejší vesnice, kde jsme viděli kostely a
radnici. Ve škole byla již pro nás připravená večeře. Nakonec jsme se ubytovali.
2. den - Po snídani jsme si šli prohlédnout školu. Začali jsme 6. třídou, kde nás naučili tanec.
Po tanci jsme se seznámili. V 2. třídě bylo 8 dětí, v 1. třídě 11 dětí. Prohlídku jsme ukončili
v 5. třídě, kde nás naučili plést náramky z gumiček. Škola byla velká, ale tělocvičnu mají
stejně velkou jako my. Pasování prvňáčků bylo hezké. Bylo úplně jiné než naše. Prvňáčci
museli předvést vystoupení (zpěv, říkali informace o své zemi), byli pasováni velkou tužkou a
do knihy obtiskli prst. Po prohlídce školy jsme jeli na hrad. Škoda, že jsme nemohli jít pěšky.
Na opevnění nám sdělili různé informace z historie, jak se žilo dříve. Následovalo zajímavé
Centrum ekologické výchovy s poznáváním obřího hmyzu a ochutnávka placků.
3. den - Dopoledne jsme zkoušeli náš kulturní program v tělocvičně a sportovali jsme, museli
jsme přehodit co nejvíce míčů přes síť. Posléze následoval výlet do města. Po návratu z města
následoval kulturní program české a polské školy.

Návštěva Polska - Viktorie Adámková, 2. ročník
27. října 2014 jsme vyrazili v 7 hodin ráno z Proskovic směr Polsko. Ve 13 hodin jsme
byli na místě, v městečku Gora Ropczycka. Ubytování jsme měli v hotelu dva kilometry od
místní školy. Našla jsem si kamarádku. Jmenovala se Kinga. Trávily jsme spolu celé čtyři
dny. Polští kamarádi nám připravili bohatý program. Byli jsme na hradě i v podzemí. Provedli
nás městem. Navštívili jsme také pana starostu (burmistrz). Zde pro nás připravili hostinu. Ve
čtvrtek jsme měli vystoupení na rozloučenou. Návštěva utekla jako voda a už jsme se balili
domů. Na zpáteční cestě jsme brečeli úplně všichni a nechtělo se nám domů. Vzpomínali jsme
na nové kamarády. Byl to můj nejlepší zážitek. Těším se na příští návštěvu Poláků u nás.

Víš, že…?
PAPÍR V NAŠÍ SPOLEČNOSTI NEUSTÁLE KOLUJE
Co se vlastně děje s tunami papíru, které lidé vyhazují do modrých kontejnerů? Papír
je v mnoha ohledech velmi těžko nahraditelný. Při jeho recyklaci můžeme zachránit nejen
stromy, ale také nemalé množství vody a energie.
Papír se skládá ze sítě celulózových vláken a mezery mezi nimi jsou vyplněny pojidly
tak, aby jeho povrch byl hladký. Základním zdrojem celulózových vláken je dřevo. Získávání
celulózového vlákna ze dřeva je energeticky velmi náročné, proto se papír recykluje.
Recyklace papíru není nijak náročná. Velmi jednoduchým způsobem je možné ze
starého papíru získat původní vlákna a ta použít pro výrobu papíru nového. Papír, který se
sbírá prostřednictvím modrých kontejnerů, se ve většině případů používá na výrobu lepenky.
Jak se papír recykluje, se dozvíte v příštím čísle časopisu.

Recept
Floriánek rád mlsá, ale v kuchyni nerad tvoří něco složitého – jako ostatně mnoho lidí.
Rozhodl se podělit o jednoduchý recept na výbornou česnekovou pomazánku.
Budeš potřebovat:
sýr na strouhání
sůl
pomazánkové máslo
tatarskou omáčku
česnek (2 - 3 paličky, záleží na tvé chuti)
rohlíky
Postup:
Česnek oloupej a umyj. Jednotlivé paličky česneku rozdrť (nakrájej na malé kousky) a
dej do misky. Nastrouhej sýr a dej jej do misky
s pomazánkovým máslem.
Vše pořádně promíchej a postupně přidávej tatarskou omáčku. Promíchej znovu a dej
do ledničky na 30 - 60 minut. Mezitím si nachystej rohlíky, které nakrájíš na kolečka.
Pomazánku z ledničky namaž na jednotlivá kolečka rohlíků a podávávej jako jednohubky.
Každé malé sousto můžeš dozdobit třeba snítkou petrželky.
Jistě sklidíš samou chválu a navíc prospěješ i svému tělu, neboť česnek patří mezi velmi
zdravé potraviny. Obsahuje totiž vitamíny A, B i C a také vápník nebo jód.

Bav se s Floriánkem
Něco k vybarvení…

Pomoz chlapci najít cestu do ZOO.

Křížovka

Vypočítej příklady a podle barev jednotlivých výsledků vybarvi obrázek.

Spoj čísla a vytvoř obrázek.

Floriánek pomáhá
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.

Nabídka ke čtení

Baví tě

čtení a už tě nenapadá, co ještě přečíst? Floriánek radí:

Když velcí byli kluci
Autor: Hana Doskočilová
Dvacet jedna krátkých příběhů popisujících mládí a dětské problémy velkých mužů,
jako byli Darwin, Komenský, Kolumbus, Bach, Mozart, Einstein a další.

Co se děje v noci
Autor: Sally Tangholm
Děsí tě v noci různé zvuky a ty vůbec netušíš, odkud mohou pocházet? Pak je tato
knížka přesně pro tebe! Zároveň je určena všem zvídavým dětem, kterým pomůže objasnit
mnoho dalších záhad a tajemství týkajících se noci.

Z filmotéky
V roce 2014 měly premiéru dlouho očekávané filmy pro děti. Mezi nejzajímavější
filmy bezesporu patří druhý šupinatý snímek Deana DeBloise Jak vycvičit draka 2, v němž

mladý Škyťák objevuje svět se svým věrným Bezzubkou po boku. V nových končinách jej
čeká opravdu mnoho překvapení!
Svět odhaluje svou tvář – pro změnu historickou – také hlavním postavám filmu
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana, které Shermanova snaha udělat dojem na
spolužačku Penny zavede do stroje času, díky němuž budou moci na vlastní kůži poznat
mezníky světových dějin.
Pokud se ti nepodařilo kouknout na zmiňované animované filmy,
ani na další nové pohádky jako Velká oříšková loupež nebo Lego příběh, nezoufej a pamatuj,
že člověk nemusí vidět všechno a záleží pouze na tobě, jestli se na nové filmy chceš opravdu
podívat.

Kam vyrazit za kulturou
Vánoce a s nimi spojené prázdniny jsou pro mnohé chvílemi odpočinku a klidu
stráveného s rodinou u pohádek. Přesto ne všichni tento poklid ocení. Proto Floriánek našel
pár typů pro ty akčnější:
Doba ledová v Opavě:
Zajímáš se o vyhynulé tvory, kteří obývali Zemi před 10 000 lety? Pak právě pro tebe
je výstava Domu umění v Opavě s názvem Giganti – doba ledová v Opavě.

Ale jestli máš raději blízké okolí, nezoufej. I zde se budou pořádat vánoční trhy (v
Ostravě od 16. do 21. prosince) a zajisté snadno nalezneš i různé výstavy Betlémů.
Jestli tě zajímají živá zvířátka a nechce se ti právě do ZOO, navštiv Ostravské Fauna
trhy nebo AQUA-TERRA v Ostravě. Na Fauna trzích uvidíš spoustu zajímavých zvířat – od
plazů přes drobné hlodavce a rybičky až po cvičené pejsky. Fauna trhy jsou pravidelně
pořádány na výstavišti Černá louka a konají se vždy o vybraných nedělích (14. 12.2014 a 1. 2.
2015). Jestli tě zajímají spíše plazi různého druhu, nenech si ujít poslední AQUA-TERRA
tohoto roku, která se bude konat 13. 12. 2014 v DK města Ostravy (ulice 28. října). Na tyto
chovatelské burzy si ovšem o víkendu budeš muset přivstat, konají se totiž vždy od 8 do 12
hodin.

A pokud tě nenadchlo nic z Floriánkovy nabídky, stačí se s rodiči kouknout na internetové
stránky www.kudyznudy.cz, kde najdeš spoustu dalších zajímavých míst k navštívení.

