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NOVINKY Z NAŠÍ KLÍČOVÉ DÍRKY

VYCHÁZKA DO PŘÍRODY OČIMA
NAŠICH ŽÁKŮ
Vycházka kolem řeky Odry
Ke konci března jsme se s třídou vydali na vycházku kolem řeky Odry. Na vycházce jsme
obdrželi různé úkoly pro vytvořené skupiny. Nejdříve jsme vyhledávali jarní rostliny. Naše
skupina jich našla celkem dost. Potom jsme názvy těch rostlin zapsali na papír. V dalším
úkolu jsme měli co nejrychleji přinést papírek se zprávou v Morseově abecedě. Zprávu jsme
museli vyluštit. Při tomto úkolu naše skupina skončila poslední. Pak jsme se vydali na břeh
řeky Odry. Měli jsme popsat, jaká řeka je. Řeka byla kalná a plavaly v ní odpadky. Do řeky
jsme mohli házet i „žabky“. V řece jsme neviděli žádné rostliny ani živočichy. Potom jsme šli
do školy. Ve škole jsme si povídali o vycházce, taky jsme vylisovali rostliny, které jsme
nasbírali. Vycházka se mi moc líbila a už se těším na další.
Lukáš Kunz, 5. ročník

Krásná jarní vycházka do přírody
Jednoho krásného jarního dne jsme šli se třídou na vycházku k řece Odře. Šli jsme po
vyšlapané cestičce až k mostu, který jsme přešli. Voda pod ním byla velice kalná. Za mostem
byla obrovská louka a na konci louky se nacházel malý lesík. Kousek za lesíkem bylo naše
stanoviště, kde jsme měli různé soutěže. Když jsme dohráli soutěže, šli jsme blíž ke korytu
řeky. Vedle koryta řeky vedla malá cestička, na které jsme se zastavili. Paní učitelka nám
říkala, že v tom břehu u koryta řeky hnízdí ledňáček. Když nám to dopověděla, šli jsme dál.
Poté jsme dorazili na místo a paní učitelka nám rozdala papíry s otázkami jako třeba: Kolik
má voda stupňů nebo jestli je znečištěná. Za chvíli jsme úkol splnili. Potom nám paní učitelka

dovolila házet kamením žabičky. Vojtovi to šlo asi nejlíp, hodil totiž osm žabiček. Ze začátku
toku se nám žabičky dařily, protože tam byl malý proud, ale ke konci byl prudší a tam to
nešlo. Za chvilku jsme šli zpátky do školy. Výlet se mi moc líbil.
Jakub Jureček, 5. ročník

Slunečná vycházka
Jednoho slunečného dne jsme si já a moje třída vyšli k Odře. Rozdělili jsme se do třídních
skupin. Hledali jsme rostliny a potom jsme je pojmenovávali. Pak nám paní učitelka řekla, že
si máme vybrat toho nejrychlejšího člena, který běžel pro lístek. Na lístku byl název květiny v
Morseově abecedě. Moje skupina zprávu vyluštila jako druhá. Na konci vycházky jsme byli u
Odry a měřili jsme teplotu vody. Celá vycházka byla ta nejlepší a nejslunnější v celé 5. třídě.
Barbora Fulnečková, 5. ročník

PROJEKT HRDINOVÉ 2014
3001: PŘÍBĚH PLANETY
Žáci 1. ročníku kreslili obrázky k projektu Hrdinové 2014, téma 3001: Příběh planety.
Jejich úkolem bylo odpovědět kresbou na tyto otázky:

1.
2.
3.
4.

Čím budeme cestovat?
Co budeme jíst?
Jak se budeme oblékat?
Kde budeme bydlet?

Poznáte, na kterou otázku žáci 1. ročníku odpovídali? Na co odpovídá jejich výkres?

Matěj Funk
1. ročník

Natálka Doleželová
1. ročník

Nikola
Bočková
1. ročník
Není pochyb, že jsou šikulové. Podívejte se a sami ohodnoťte, jak se jim povedly.

Rebeka Košutová
1. ročník

Tomáš Dinaj
1. ročník

NÁVŠTĚVA DIVADLA 5. ROČNÍKU
„O lásce s červeným nosem“
Jednoho krásného zamračeného dne jsme šli do Divadla loutek v Ostravě na představení
Láska s červeným nosem. Ocenila bych klauny za jejich vtípky, byly dobré. K tomu se mi
ještě líbily obličeje většího klauna. Na závěr bych ocenila Artíka (psa) za jeho různé pohyby
(stojky).
Gabriela Tomisová, 5. ročník

Gabriela Kolková
5. ročník

Jednoho krásného dne jsme jeli do Divadla loutek v Ostravě. Bylo to velmi vtipné představení
a bylo potřeba pořádného tréninku, aby se herci naučili některé super věci, např. když žonglér
Fred žongloval s létajícími balónky nebo když provazochodkyně Mia udělala roznožku na
laně. Bylo to to nejlepší divadlo, na kterém jsem byla se třídou. Moc se mi to líbilo.
Kristina Netoličková, 5. ročník

Lucie Obrusníková
5. ročník

TIPY, TRIKY, DOBRÉ RADY

MŮJ DOMÁCÍ MAZLÍČEK
Nevíte, jak se zabavit, když venku pořád jen prší a doma už všechny hračku
znáte? Pořiďte si kamaráda, domácího mazlíčka!

Max si pořídil hada
Doma mám hada. Dostal jsem ho za vysvědčení v první třídě. Je malý, hezký, hodný. Jmenuje
se Zubík. Má oranžovou barvu a bílé puntíky. Občas si s ním hraju, ale ne, když je napapaný.
Bydlí v teráriu a schovává se v jeskyni. Živí se myškami. Můj velký kamarád je dobrým
lovcem. Mám ho rád.
Max Mechel, 2. ročník

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA

ZAJÍMAVOST O NAŠEM ČASOPISE
Věděli jste, že proběhla Výstava ostravských školních časopisů? A my jsme
samozřejmě nesměli chybět!
Ve Středisku volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace proběhla ve
dnech 27. 1. - 12. 3. 2014 výstava ostravských školních časopisů. Celkem se zúčastnilo 12
časopisů. Náš časopis dostal ocenění za zajímavosti ze školních lavic.

Školní časopis proskovických žáků Floriánek byl oceněn 1. místem v kategorii I. stupeň ZŠ
ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2014 – Moravskoslezský kraj. Srdečně blahopřejeme. ☺

KDO LUŠTÍ, TEN NEZLOBÍ

Křížovky:
Křížovka č. 1

Otázky ke křížovce č. 1

Matyáš Mihula
3. ročník

1. Nástroj na řezání dříví.
2. Luštěnina se zelenými kuličkami.
3. Nádoba na odpadky.
4. Tělovýchovný spolek (dravý pták).
5. Název pohádky – Červená …..
6. Jablko, hruška, broskev, meruňka, švestka jsou …..
7. Bojují v armádě.
8. Roční období, které začíná 21. 12.
9. Konec závodu.
10. Orgán, kterým člověk myslí.

Tajenka č. 1:
Název pochází od osobního jména Prosek. Od 24. listopadu 1990 jsou městským obvodem
statutárního města Ostravy. Jsou to ……………

Křížovka č. 2

Matyáš Mihula
3. ročník

Otázky ke křížovce č. 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vyjmenované slovo po f.
Národní strom.
Orgán zraku.
Samec kačeny.
Roční období, které začíná 23. 9.
Devátý měsíc v roce.
Ukazují čas.
Mrkev, petržel, celer, cibule, česnek je …..
Samice koně.

Tajenka č. 2:
Na další příspěvky se těší váš ……………

Křížovka č. 3

Tomáš Borovec
3. ročník

Otázky ke křížovce č. 3
1. Samice kocoura.
2. Zvíře (korýš) s klepety žijící ve vodě.
3. Anglicky spojka a.
4. Živočich žijící v Africe nebo v Indii s chobotem.
5. Král zvířat.
6. Anglicky led.
7. Cibulová zelenina, při krájení u ní slzíme.
8. Anglicky vajíčko (vejce).

Tajenka č. 3:
Velikonoční ……… - natvrdo uvařené nebo vyfouknuté prázdné vejce, ozdobené různými
výtvarnými technikami. Od dob raného křesťanství jsou ………. v křesťanské tradici nedílně
spojeny s Velikonocemi, kde symbolizují plodnost a znovuzrození.

Kvíz, osmisměrka:

SMÍCHU NENÍ NIKDY DOST

Vtipy:
Syn říká otci: „Půjčíš mi zítra, prosím, hodinky?“
„A proč?“ ptá se otec.
„My se budeme učit časovat slovesa.“

„Nalil už jsi vodu do akvária?“
„Ne, maminko, rybičky ještě nevypily tu starou.“

„Mami, řekni mi, prosím, pravdu.
Ve škole nás učí, že jsme se narodili,
ale lidi mi říkají, že jsem tátovi
z oka vypadl.“

Syn se ptá tatínka: „Tati, máš dobrou paměť na tváře?“
Otec odpoví: „No, moc ne. Proč se ptáš?“
Syn na to: „Víš, rozbil jsem tvé zrcadlo na holení.“

Tatínek se ptá syna: „Co jste dnes dělali ve škole?“
Syn: „Paní učitelka napsala na tabuli několik čísel
a řekla, že máme najít jejich společného jmenovatele.“
Tatínek: „To jsme dělali ve škole také!
Copak toho jmenovatele ještě nenašli?“

V mateřské školce: „Děti, jak se řekne malý
dub?“ „Doubek.“ ozvalo se.
„A co malý buk?“
„Bůček!“
„Pepíčku, řekni dvě zájmena.“
„Kdo, já?“
„Výborně, Pepíčku!“

Výroky žáků:
1. Sestra zase měla na vysvědčení samé jedničky. Vsadím se, že mi to dělá naschvál.
2. Čím je člověk starší, tím jsou jeho zuby dražší.
3. Obyvatelé Sardinie se nazývají sardinky.
4. Nevím, kolik je mi roků, protože se to stále mění.
5. Akvárium je vlastně malé moře, ve kterém plavou domácí rybičky.
6. Každá ryba vyrábí jikry, ruské ryby i kaviár.
7. Poloostrov je taký ostrov, který úplně nedokončili.

EKOLOGIE

TAJEMSTVÍ ROSTLIN
• Proč rostliny kvetou?
Mnoho rostlin má krásné zbarvení a voňavé květy, aby přitahovaly hmyz a ostatní
živočichy. Ti se živí kapičkami sladkého nektaru, který se nachází uvnitř květů. Zatímco
si pochutnávají na nektaru, stírají nožičkami drobný žlutý prášek, který se nazývá pyl. Ten
pak přenesou na jiný květ. Jakmile se pyl dostane na jiný květ, dojde k opylení a začne se
vyvíjet plod.
• Proč všechny rostliny nemají květy?
Mnoho stromů a trav šíří svůj pyl větrem. Proto nemusí mít krásné květy.

• Rostou všechny rostliny ze semínek?
Jahody nepotřebují vytvářet semínka, aby se mohly rozmnožovat. Rozmnožují se výhonky,
které z nich vyrůstají. Když se výhonek dostane na zem, kořeny zakoření a zanedlouho se
vytvoří stonky s listy. Za několik týdnů je z nich úplně nová rostlina.

• Proč kopřiva pálí?
Žahání kopřivy je její způsob ochrany. Každý lístek kopřivy je pokrytý pichlavými chloupky
napuštěnými bolestivým jedem. Když se živočich ke kopřivě přiblíží a dotkne se jí nebo k ní
čichne, kopřiva jej žahne.

• Proč musíme rostliny pěstovat a chránit?
Tak jako v minulosti, i dnes jsou pro nás rostliny zdrojem potravy a kyslíku - obojí
potřebujeme k přežití. Z rostlin se vyrábí i mnoho užitečných věci, jakými jsou papír, textilní
vlákna a léky. Rostliny jsou navíc i krásné.

