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Čtenáři, Floriánek tentokrát začíná pozvánkou!  

V úterý 6. 3. 2018 v 16 

hodin se v budově naší školy 

bude konat beseda na téma 

REALIZACE NAŠÍ ŠKOLNÍ 

ZAHRADY. 

Zúčastní se jí paní architektka 

Andrea Ambrožová a pan 

architekt Ondřej Turoň. 

Společně projdeme návrhy žáků na jednotlivé přírodně-stavební prvky, 

které by mohly stát na naší zahradě a jejichž návrhy už zaplavily chodby naší 

školy, probereme si všeobecné informace o tom, co je možné postavit, zaměříme 

se rovněž na zahraniční inspirace a celou besedu zakončíme diskuzí o našem 

zahradním projektu. Všichni rodiče jsou srdečně zváni! 

 

Když ve škole není nuda… 

Během hodiny estetických činností ve středu 14. února 2018 žáci třetího 

ročníku naší školy modelovali! Inu, to by nebylo nic neobvyklého, ale tentokrát 

k tomu potřebovali teplé oblečení, pořádné boty a především rukavice. 

Modelovali totiž ze sněhu! Někteří se s Floriánkem o své zážitky podělili: 

Kristina Kofránková: „Čtvrtou hodinu jsme šli ven.  

Já, Vali, Pavli a Franta jsme stavěli  

sněhuláka – velkého a malého.“ 

David Krečmer: „Měli jsme Eč a šli jsme ven. 

My kluci jsme stavěli iglú.  

Posledních pět minut jsme se koulovali!“ 
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Řízek v češtině? 

V hodině se jíst nemá, to je známá věc, ale když naši třeťáci modelují ze 

sněhu, proč by nemohli být kreativní i v dalších hodinách?! Společně s paní 

učitelkou Janou Vahalíkovou uspořádali soutěž o NEJ RECEPT. Jenže číst si    

o přípravě jídla nebo ho dokonce hodnotit pouze podle textu, když si k němu 

nemůžete ani přičichnout, není zrovna objektivní přístup. Proto žáci nejen psali, 

ale také připravovali a ochutnávali. Jen s Floriánkem se podělili pouze o dojmy: 

Roman Kofránek: „Dneska v češtině to nebyla nuda. Měli jsme za úkol donést 

NEJ RECEPT. Já jsem přinesl recept na jitrnice a Maty na řízek. Dokonce jsme 

řízek mohli ochutnat. Byl fakt dobrý!!!“          

František Kavala: „Můj recept byl zeleninový salát. Vymyslel jsem ho sám. 

Donesl jsem i ochutnávku. Moc mi chutnal kuřecí řízek od Matyho.“   

Valerie Hammondová: „Někdo si myslí, že škola je nuda, ale dnes to bylo 

naopak super! V českém jazyce jsme četli náš nejlepší recept. Měli jsme také 

čtyři ochutnávky.“  
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Žáci naší školy se zapojili do soutěže Ovoce do škol, kterou vyhlásilo 

Ovocentrum V + V z Valašského Meziříčí. Podívejme se společně, jakými 

krásnými výtvory do soutěže přispěli žáci pátého ročníku Dorota Kropáčková, 

Rebeka Košutová, Natálie Doleželová a Vojtěch Šarina. 
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Ilustrace bajky O vráně, lišce a sýru 

 Žákyně Pavlína Křůmalová a Kristina Kofránková z třetího ročníku 

pro Floriánka nakreslily obrázky k vybrané bajce. A co že to bajka je? Je to 

krátké, ovšem velice poučné povídání, v němž místo samotných lidí vystupují 

rostliny nebo zvířata s lidskými vlastnostmi.  

 

 

 

 

 

 

 

Každá bajka v sobě skrývá poučení, to je její kouzlo. Například bajka  

O vráně, lišce a sýru dává každému, kdo ji slyší či čte, velmi dobrou radu: Dej si 

pozor na lichotky, málokdy jsou myšleny vážně! 

Jen ať se přesvědčí každý sám:
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Další obrázky: 

Záchrana kočky, Daniel Mareta, 5. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požární ochrana očima dětí, Viktorie Adámková, 5. ročník  
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Veverka obecná používá svůj ocásek jako padák nebo kormidlo! Více 

informací o tomto mile vyhlížejícím huňatém zvířátku zjišťoval František 

Kavala z 3. ročníku a své povídání o veverce také ilustroval: 

 

 

 

 

 

 

 

Veverka obecná 

Veverka obecná má obratle, patří do skupiny savců a je to hlodavec. Žije 

v Evropě. V jednom vrhu mívá 3-5 mláďat. Doba páření začíná v mírných 

zimách. Veverka si potravu zahrabává do země nebo schovává na stromě. 

Při šplhání po stromech se veverka na kůře stromu přidržuje ostrými 

drápky, zatímco huňatý ocas používá jako kormidlo nebo padák. 

Nejhorším nepřítelem veverky je kuna lesní a během dlouhých zim také 

veverčina zapomnětlivost. Veverka si totiž nepamatuje, kam si potravu na zimu 

zahrabala. Může se tedy stát, že bere zásoby jiné veverce, která už však také 

neví, kam si své oříšky a jiné dobroty uschovala. Každá veverka si tedy nasbírá 

vlastní zásoby, ale s ostatními se o ně dílem náhody mnohdy podělí.  
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 Za chovateli domácích mazlíčků se Floriánek tentokrát nikam nevypravil. 

Do rubriky Domácí mazlíček totiž přispěla samotná žákyně naší proskovické 

školy, Eva Sojková ze třetího ročníku: 

Naše Lajka 

Máme v rodině pejska Laječku, 

ocásek má jako vlaječku. 

Je to pejsek štěkací, 

ale také vítací.  
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Pokud Tě zaujalo kreslení obrázků k bajkám, neváhej, přečti si další dvě 

vybrané bajky, nakresli podle jedné z nich obrázek a předej ho své paní učitelce 

třídní. Všechny obrázky nakreslené podle bajek budou k prohlédnutí v dalším 

čísle školního časopisu Floriánek! 

 

O pyšné lampě 

Na stole stála svítící lampa, 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 mně, 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 mě 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.“ 

 

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.
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Křížovka od Daniela Jandy z 5. ročníku: 

1.  Stát, jehož hlavní město je Káhira. 

2.  Nejvyšší hora ČR. 

3.  Dvojnásobná olympijská vítězka z korejského Pchjongčchangu. 

4.  Kusy ledu plující na řece nebo na moři. 

5.  Hlavní město Číny. 

6.  Symbol na kanadské vlajce.  

7.  Druhé největší město v ČR. 

8.  Hlavní město ČR. 

9.  Dřevina, jejíž stonek se rozvětvuje u země. 

10.  Listnatý strom, na kterém rostou žaludy. 

11.  Řeka, která protéká Ostravou. 

12.  Český překlad anglického slova „country“.  

 

         1.      
        2.       
     3.          
       4.        
       5.        

6.         -      
      7.         
         8.      
        9.       
         10.      
   11.            
        12.       
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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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