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 V září nám začal nový školní rok, který s sebou přinesl  

nové prvňáčky, učení, ale také neočekávané zážitky  

se spolužáky. 

 Třeťáci absolvovali cyklovýlet a mnoho  

z nás si užilo halloweenské oslavy  

v obklopení dýní a strašidel. 

Vilém Dvořák, 3. ročník: 

Byli jsme na školním výletě  

v Ostravě – Výškovicích. Když jsme  

dojeli do cíle, trénovali jsme s Frantou  

na horolezecké stěně bez jištění.  

Výlet se mi strašně moc líbil.  

Byla to super projížďka na kole.  

 

Tomáš Dinaj, 3. ročník: 

Byli jsme na cyklovýletě. Jeli jsme do Výškovic na horolezeckou stěnu, která 

vypadala jako opravdická skála. Byly tam úchyty, lezli jsme s podsedákem a nebylo to tak 

lehké, jak se na první pohled zdálo. Výlet byl skvělý.  

   Matěj Funk, 3. ročník: 

Byli jsme na horolezecké stěně ve Výškovicích. Šplhali jsme 

a házeli si míčem. Líbilo se mi, když jsme jeli na kole a lezli po stěně. 

Básnička o podzimu 
Kristina Kofránková, 1. ročník 

Přišel podzim, je to tak,  
na nebi létá krásný drak. 
Na poli se pečou brambory, 

létu přehradily cestu závory. 
Barevné listí všude kolem nás, 

brzy nás čeká první mráz. 
Do školy však jdeme rádi, 
čekají tam naši kamarádi.   Vilém Dvořák, 3. ročník 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Žáci naší školy se podívali do Velké Británie! A protože cizí kraj se z domova nejlépe 

poznává díky zprávám od dalších lidí, kteří danou zemi navštívili, poslali naši páťáci domů 

několik dopisů, které si můžeme přečíst. 

Ahoj Adi, 

jsme na výletě u Sally v  Anglii. Mluvíme anglicky a mezi sebou česky. Bydlíme v  rodinném 

domečku. Jezdíme na výlety po okolí a do Londýna, je tam toho hodně k  vidění. Dnes se 

chystáme na pláž, jsou tam racci a prý si berou jídlo rovnou z ruky. Příště Tě vezmu s sebou, 

líbilo by se Ti tady.  

Zdraví Matt (Matyáš) Mihula 

 

 

Ahoj mami, 

zdravím Tě z Anglie. Mluvím tady anglicky,  

ale občas nevím, co mám říct. Bydlíme kousek 

od moře, byli jsme v Brightonu a taky v Londýně.  

Viděla jsem Buckinghamský palác.  

Je tady krásně a vaří tu výborně. 

Zdraví Markéta Adámková 

 

 

Obrázek nakreslila Markéta Adámková 

 

Ahoj strejdo, 

jsem na pobytu v Anglii se spolužáky. Cestovala jsem autobusem, snažím se mluvit anglicky. 

Bydlím s kamarádkou ve Worthingu u rodiny. Každý den jsme ve škole od 9 do 11.15 h. 

K jídlu máme balíček s obsahem snídaně i oběda. Nejúžasnější bylo poznat Londýn a města 

v okolí. Těším se na naše setkání a povídání o Anglii s ukázkou fotografií. 

Zdraví Amálka Sojčáková 

 

 

 



Kvíz o pobytu v Anglii připravily žákyně 5. ročníku 

Ivana Křůmalová, Jana Paličková, Amálie Sojčáková, Kateřina Tomisová 

 

1. Jak jsme se dostali přes moře cestou  

do Anglie? 

a) přeplavali jsme 

b) trajektem (lodí) 

c) ponorkou 

5. Která města jsme navštívili? 

a) Washington, Las Vegas, Tokio 

b) Paříž, New York, Chicago 

c) Worthing, Londýn, Brighton 

 

2. Které státy jsme projížděli? 

a) Francie, Rusko, Austrálie 

b) Německo, Francie, Belgie 

c) Dánsko, Slovensko, Chorvatsko 

 

6. Co jsme viděli? 

a) „Londýnské oko“, HMS Victory, Clock 

Tower 

b) Pražský hrad, Eifellova věž 

c) Dinopark, pyramidy 

3. Bydleli jsme: 

a) v hotelu 

b) v kempu 

c) v rodinách 

7. Co jsme navštívili? 

a) tenisový kurt 

b) ZOO  

c) podmořský svět 

4. Co jsme dostávali na svačinu? 

a) sandwich, drink, fruit 

b) cake, chicken, chips 

c) coca-cola, pizza, chocolate 

 

8. Jak je vysoké London Eye (Londýnské 

oko)? 

a) 1 metr 

b) 135 metrů 

c) 2 kilometry 

Řešení kvízu naleznete na poslední straně časopisu.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 V lese se to zvířátky jenom hemží – dneska se podíváme na kunu lesní, o které nám 

připravil povídání Matyáš Mihula z páté třídy. Ještě před tím si však povíme takovou 

drobounkou zajímavost: 

Proč má na každém obrázku ježek na zádech jablíčko, když jablíčka nejí ??? 

 Ano, ježeček jablka opravdu nejí. Je to hmyzožravec, který si spíš pochutná na 

různých červech a broučcích než na nějakém tom spadlém jablíčku. A přesto ho tak všichni 

kreslíme. Proč? Kde přišel k jablíčku na všech obrázcích? 

Odpověď je prostá: zvířata v lese se řídí většinou čichem a malý ježeček se musí před 

predátory schovat, aby nebyl k nalezení ani po větru. A tak se vyválí v ledajaké voňavé věci – 

ve starém listí, v blátě, v lecčems. Občas se mu pod bodlinky připlete i nějaké to nahnilé 

jablíčko, které svou měkkostí nádherně drží na bodlinkách, a tak si ho ježeček nosí s sebou 

lesem, aniž by o to stál. Lidé ho tak vídávají a myslí si, jakou si ten šibal nenese chutnou 

svačinku. 

Za krásný a hlavně výmluvný obrázek děkujeme Vilému Dvořákovi z 3. třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kuna lesní 

 
Skupina: obratlovec 

Životní prostředí: les 
Popis: má hnědou barvu a bílé břicho 
Potrava: veverky, ptáci, ptačí vejce 

Rozmnožuje se:  

 od června až do srpna  

 mláďata se narodí za 8 - 9 měsíců 

 4 - 6 týdnů po narození otevřou oči 

Způsob pohybu: nejrychleji běhá po větvích  
Zajímavost: z větve na větev doskočí až 3,5 metru, dorůstá až 38 - 58 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Básničky pro chytré hlavičky – Barbora Bruzková, 4. ročník 

Kočička 

Moje malá kočička,  

má malinká očička.  

Dáváme jí klubíčka,  

to je naše kočička. 

Pes 

Šel hnědý pes,  

přes černý bez. 

Šel přes les, 

vyšel na ves. 

Slon 

Jeden malý slon 

si koupil gramofon. 

Poslouchal hudbu do noci 

a pak spal dvě noci. 

     

 

Kočka, Valérie Petříková, 1. ročník      Myš, Valerie Hammondová, 1. ročník 

   



 

 

 

 

 

 

Pořád čekáme na sněžení, těšíme se na stavění sněhuláka a sáňkování. Jenže v průběhu 

celého bílého období je zima. Mráz kreslí na okna obrázky a my hledáme šály, rukavice 

i čepice. Pojďme si alespoň na chvíli zavzpomínat na léto a trošku se zahřát letními dopisy 

od našich páťáků… 

Ahoj Péťo, 

o prázdninách jsem si fakt hodně užíval. Na začátku prázdnin jsem jel na stanový tábor 

Rosička v jižních Čechách. Jezdili jsme na výlety, hráli jsme různé hry, koupali jsme se v  malé 

přehradě. Bylo to prima. V druhé polovině prázdnin jsem s rodiči navštívil strašidelný hrad 

Draxmoor.  

Zdraví Filip Čihánek 

 

 

Veverka,  

Kristina Kofránková, 1. ročník 

 

 

Ahoj Terko, 

jsem na prázdninách v Rakousku. Bydlíme v městečku Schladming. Jezdíme na kole po 

různých trasách. Včera jsme šli s mamkou a Ondrou k horskému jezeru. Bylo obrovské a 

koupali jsme se v něm. Byl to velký kopec a taťka vyjel nejeden vysoký kopec. Svítí nám tady 

sluníčko a myslím, že by se ti tady líbilo.  

Zdraví Janča Matoušková 

 

 

Ahoj Tomáši, 

jsem na pár dní o prázdninách u babičky.  

Bydlí ve vesnici Veselíčko, která je kousek  

od Zlína. Byli jsme v ZOO ve Zlíně, kde je  

krásná ZOO se zámečkem. Postavili zde nové  

akvárium s rejnoky. Určitě by se ti tu líbilo.  

Ahoj Tomáš Borovec 

 

    Žirafa, Eva Sojková, 1. ročník 



 

 

 

 

Anketu provedli a zpracovali žáci 5. ročníku dne 3. - 4. 9. 2015 

Zúčastnilo se celkem 92 žáků školy. 

Závěry: Nejvíce žáků bylo u babičky a dědečka. Více než polovina žáků školy 
byla na horách, v přírodě nebo navštívila hrad, zámek. Dále žáci strávili letní 
prázdniny na táboře a u moře. 

 
Sbohem prázdniny 

Petra Kubánková, 3. ročník 

 

Prázdniny nám už začaly,                                           Z tanečního soustředění, 

do Řecka jsme se vydali.                                             vrátili jsme se sedření. 

Pak má mamka nápad,                                                 Narozky oslavovala,  

na hory vyšlapat.                                                          hodně dárků jsem dostala. 

A tak se vší silou                                                          Doma smutná sedím, 

šlapem horu Lysou.                                                      do školy zas v září musím. 

 

Škola v přírodě – Valašské Klobouky 15. – 19. 6. 2015 

Hra - Gabriela Machačová, žákyně loňského 5. ročníku 

Dne 17. 6. 2015 jsme se vydali po večeři se všemi účastníky školy v přírodě na 

„hřiště“ u lesa, kde nám paní učitelky, vychovatelky a Franta oznámili, že si 

zahrajeme hru Nevíš, běžíš. Rozdělili nás do pěti skupin po patnácti žácích. 

V každé skupině bylo několik „jezdců“ a několik „koní“. Koně si na záda vysadili 

jezdce a běželi s nimi až k čáře, kde jezdce vysadili. Ti běželi do kopce, kde jim 

učitel dal otázku týkající se nějaké pohádky. Když jezdec nevěděl odpověď, šel se 

poradit s koněm, když nevěděl ani ten, odnesl ho na start a radila se celá skupina. 

Nejhorší bylo, když nevěděl nikdo, to jsme pak museli obíhat trestné kolečko. Hra 

mě i přesto móóóc bavila! 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       Čarodějnice, 

     Eliška Perdulová, 3. ročník 

 

Křížovka – Viktorie Adámková, 3. ročník 

Otázky:  

1. Vepřové, hovězí, telecí, kuřecí ….. 
2. Dětský pozdrav 
3. Medvědice, medvídě a ….. 

4. Lišák, lišče a ….. 
5. Zmražený výrobek na dřívku, který se líže 

6. Vlčice, vlče a ….. 
7. Pomůcka kovboje k chytání zvěře 
8. Roční období, které začíná 21. 3.   

9. Jehličnatý, listnatý ….. 
10. Ostrý kuchyňský ….. 

11. Nejvěrnější přítel člověka 
12. Sudokopytník žijící v lese nosící parohy 
13. Nemotorový dopravní prostředek 

14. Platidlo 
15. Má křídla, létá, snáší vejce 

16. Nosí ulitu 
17. Fotbalový, volejbalový, gymnastický, basketbalový, florbalový ….. 
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Básnička s obrázkem  

od Katky Urbánkové z 3. třídy: 

 

   



 

 Tomáš Dinaj, 3. ročník 



 

 

 

 

 

 

 Floriánek se přes léto opět pilně snažil, aby zjistil něco zajímavého o zajímavém 

zvířátku. K rozhovoru se tentokrát uvolil pan Radek Míšanec, chovatel malých ještěrů, kterým 

on sám neřekne jinak než „Dráčci“ a podle kterých také pojmenoval své webové stránky: 

Dračí místečko. Velice šťastnou náhodou se během rozhovoru začalo v inkubátoru líhnout 

malé ještěrátko, což Floriánek řádně zdokumentoval. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jaká zvířata chováte a proč jste se právě pro ně rozhodl? 

Chovám gekončíky noční, latinsky eublepharis macularius, což jsou malí ještěři velcí 

maximálně 30 centimetrů. Když jsem se rozhodoval pro pořízení plaza do terária, vybíral 

jsem mezi agamami, anolisy, leguány a gekončíky. Leguány jsem záhy musel ze seznamu 

vyřadit kvůli jejich velikosti (dorůstají délky přes jeden metr). Po zjištění, že tvorové s denní 

aktivitou potřebují zdroj denního světla, které lze zprostředkovat speciálními zářivkami do 

terária, rozhodl jsem se od těchto zvířátek upustit. Zářivky se totiž musí pravidelně obměňovat 

a koupíte-li nekvalitní kousek, jaký záhy přestane požadovaný druh světla vyzařovat, ale svítí 

dál (takže si člověk ničeho nevšimne), zvířátko začne trpět nedostatkem a mohou se přidružit 

zdravotní problémy. Výběr se tedy zúžil pouze na jediný noční druh zvířátka z mého seznamu: 

gekončíky. Gekončíci mě záhy zaujali svou inteligencí a schopností se učit. Ještě před 

pořízením mě nadchli svou ideální velikostí a různými barevnými formami, kterých je na trhu 

opravdu na výběr. 

 



Jak dlouho se věnujete chovu? 

Chovu se věnuji jenom něco přes dva roky. První zvířátka jsem si dovezl od chovatelů 

z Frýdku-Místku, z Brna a ze Zlína. Takže z výpravy po části republiky se mnou přijelo sedm 

malých dráčků. Všechno to byly samičky, kterých člověk může mít libovolný počet v  závislosti 

na velikosti terária. Pak jsem se během cesty pro krmný hmyz zahleděl do gekončíka ve 

zverimexu. Pohlaví dráčků jsem tehdy ještě nerozeznal, nebyl důvod, neboť jsem věřil 

chovatelům a dračí holčičky jsem měl pro radost a ne na chov. Prodavačka mi tedy prodala 

samičku, která se později ukázala být samečkem. Tak jsem se dostal k  prvním odchovům 

roztomilých dráčků. Nechtěl jsem totiž vajíčka vyhazovat a pořídil inkubátor. 

 

Co byste řekl o povaze vámi chovaného druhu zvířete? 

Jsou to mírná a klidná zvířátka a – ač se říká, že plaz je 

studenokrevný a nemá city – jsou to láskyplná stvoření, která vyžadují kontakt 

a pohlazení. Svou odolností jsou to takoví malí tankové, jací překonávají 

dvířka terária jen proto, aby si vydobyli aspoň trošku pozornosti, kterou jim  

při pohledu do velkých očí nikdo nemůže upřít. Řekl bych, že jsou to 

studenokrevní tvorové, jejichž přítomnost zahřeje u srdce. 

Více z rozhovoru se do listopadového vydání Floriánka už opravdu nevešlo, tudíž se 

všichni budeme muset těšit na únor, kdy se od chovatele dozvíme více informací 

a zajímavostí o chovu gekončíků nočních. Na závěr alespoň pár fotek a omalovánka… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

 

Správné odpovědi kvízu: 1b, 2b, 3c, 4a, 5c, 6a, 7c, 8b 
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