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Papírová party
V říjnu se v naší škole konala Papírová party. Povídání o celém jejím průběhu
pro Floriánka připravili Karolína Pustková a Lukáš Šugárek z pátého ročníku:
V pondělí 3. 10. 2016 se v naší škole konala Papírová party. Zúčastnili se jí žáci od 1.
do 5. ročníku. Vstupné bylo 2kg papíru a za každých 20kg papíru dostali žáci jeden lístek
do tomboly. Hrály se hry jako např. foukání papírových formulek, pouštění vlaštovek a běh
s novinami na rukách. Tančili jsme na diskotéce, chvíli jsme dokonce tančili i s papírovou
krabicí. Na závěr jsme měli tombolu.
Akce se nám moc líbila a proběhla tak, jak jsme si představovali.
A ještě tabulka s konkrétními čísly:
Ročník

Počet žáků, kteří Počet kilogramů
přinesli sběr
za ročník

první

8

282

druhý

4

70

třetí

7

178

čtvrtý

5

176

pátý

19

688

jiní žáci

1

4

Celkem

44

1 398

O Papírové party nám napsali příspěvek také dva čtvrťáci …
Daniel Žídek:
Na začátku byla hudba, pak jsme dělali formulky. Byla to zábava. Potom jsme pouštěli
balónky a vlaštovky. Byl jsem na 2. místě a vyhrál jsem 4 bonbóny. Na konci jsme losovali
čísla do tomboly.
Daniel Janda:
V pondělí 3. října jsem byl na Papírové party. Hráli jsme hry a soutěže, nejvíce se mi
líbila soutěž vykrádání balónků. Poslední hodinu bylo disko a vyhrál jsem svítící přívěsek.

Den otevřených dveří
16. listopadu 2016
Během jedné listopadové středy se v naší škole pořádal den otevřených dveří, a proto
se do výuky mohli přijít podívat i rodiče. Viděli, jak pracujeme, čím se zabýváme, jak
pracujeme ve skupinách. Luštili jsme i křížovky a byl to prima den. Ale stejně bylo nejlepší
to, že se přišla podívat i mamka…

Pohádka o Karkulce
Naši páťáci hráli divadlo! Jejich pohádka o Karkulce ale nebyla žádným klasickým
příběhem, protože páťáci se nedrželi ustáleného pojetí, ale zahráli nám pohádku ve zcela
novém podání, které svým vtipem všechny diváky pobavilo. Karkulka například jezdila
na koloběžce a narazila do stromu, zamilovala se do vlka a vůbec vyváděla různé legrácky.
Novátorské pojetí ovšem mělo i neobyčejné zakončení – nemělo konec. Zůstalo tedy
na divácích, aby si nějaký ten závěr vymysleli.
Naštěstí nezůstalo jen u vymyšlení, žáci přenesli své myšlenky na papír a podělili se
o ně s Floriánkem, který nyní několik možných konců nabídne. A pokud někoho ani jedno
z nabízených ukončení příběhu neuspokojí, nevadí. Každý máme přece vlastní nápady
i představy a můžeme si své ideální zakončení také vymyslet.

Ještě si pro přesnost zopakujme, jak pohádka o Karkulce v podání žáků páté třídy
končila:
Karkulka s vlkem odjížděli na koloběžce…
A nyní už k samotným koncům příběhu podle našich čtvrťáků:
Vilém Dvořák
A tak jeli, jeli a jeli, až dojeli. U babičky byli
chvíli, dali si víno a bábovku a odjeli. Léta plynula,
až se Karkulka a Karel vzali. Žili šťastně a dobře,
na Ostravici si postavili domeček. Na vzpomínku
s vykrmením a snědením Karkulky Karel úplně
zapomněl. Měli děti, které vypadaly asi tak. →
Nikola Bočková
Karkulka s vlkem odjeli k babičce. Potom si dali
čokoládovou bábovku a postavili si domeček,
kde žili šťastně až do smrti.
David Podhorný
Karkulka přijela s vlkem Karlem k babičce, vlk Karel zabil babičku i Karkulku. Myslivec si
myslel, že to byla jenom bitka. Poblíž byl policista s virtuální realitou a v té virtuální realitě
se policistovi ukázalo, že má někam jít. Vešel do domu od babičky, viděl, co se stalo, zabil
vlka a osvobodil Karkulku i babičku.

Kateřina Urbánková, 4. ročník

Vojtěch Šarina, 4. ročník

Daniel Mareta
Když přijeli na Ostravici, babička už na ni čekala, ale nečekala vlka Karla. Karkulka je
seznámila, byla menší hostina a šli spát. V noci vlk Karel vstal a obě dvě sežral. Nikdy už
nikoho z nich, ani Karkulku, ani babičku, ani Karla nikdo neviděl.
Vilém Dvořák,
4. ročník

Tomáš Dinaj
Vlk měl naštěstí koloběžku a tak spolu odjeli. Vlk se do Karkulky nezamiloval, ale chtěl ji
sníst. Protože byla hubená, musel počkat, než ztloustne.
Když dojeli k babičce, Karkulka šla dovnitř. Vlk byl venku a čekal, čekal a čekal. Pak ale
viděl myslivce, rychle běžel dovnitř a chtěl se schovat. Myslivec ho viděl, šel taky dovnitř,
ale vlka nikde nenašel. Zatímco myslivec hledal vlka uvnitř, vlk se venku krčil pod oknem.
Když Karkulka dala babičce slivovici a koláče, myslivec se ptal: „ Neviděla jsi nějakého
vlka?“ Karkulka se zděšením řekla: „Ne!“
Vlk rozrazil velké okno a rychle skočil na myslivce. Hryzal a škrábal, ale myslivec měl nůž.
Karkulka vzala vázu a hodila ji na myslivce. Ten z hrůzy utekl. Vlk se vrátil do lesa
a Karkulka se vrátila domů a těšila se, jak půjde ke své oblíbené babičce.

Náš modelář Vilém Dvořák
Dne 3. října jsem byl v kroužku Modelář a pan Václavík mi dal krásně nalakovanou
stíhačku F18 Hornet a já jsem na ní dělal obtisky. Ještě mi zbývá hodně obtisků, lepil jsem je
na trup, na křídla a na motor. Těším se na další kroužek.
Taky jsem dostal moji hotovou stíhačku F16, která má hodně dlouhý příběh. Strašně
dlouho jsem ji stavěl, když jsem ji dostavěl, byl jsem nadšený. Donesl jsem ji domů,
dal na poličku a shodil ji kocour. Nakonec vyhrála 2. místo.

Bestiář je velmi starý typ knihy, který stojí na hranici pohádky a encyklopedie, protože
obsahuje popisy zvířat skutečných ale také bájných. Nejstarší dochovaný bestiář pochází z 2.
století, tudíž je to kniha stará tisíc devět set let. Obliba bestiářů značně zesílila ve středověku,
kdy tvorové v nich popisovaní byli i barevně nakresleni, aby si čtenář udělal mnohem
konkrétnější představu. A protože mnohé bestiáře vznikly v Anglii, pokusili se žáci 4. ročníku
vyrobit svůj vlastní, jaký by obsahoval obrázky i psaný text – samozřejmě anglický. Tento
svůj projekt pracovně nazvali Mixed Animals.
A pokud někoho zajímá, jak vypadaly stránky v takovém středověkém bestiáři, našel
Floriánek stránku z jedné takové knížky pocházející ze 13. století z Oxfordu. Výše na listu je
vyobrazen jednorožec, níže pak je medvěd. A že se medvěd podobá spíše ovci? To nebylo nic
neobvyklého. Málokdo z iluminátorů (lidí, kteří obrázky do knih malovali) totiž v životě
takového skutečného medvěda opravdu viděl. Obrázky tvořili především podle vyprávění,
a tak se mohlo stát, že takový leopard vypadal spíše jako žlutý kozel s hnědými flíčky.

Tomáš Dinaj
It has got a dog´s head.
It has got a snake´s body.
It has got a green snake´s tail.
It has got crab´s arms.
It has got blue wings of fly.
It has got legs of octopus.

Daniel Mareta
It has got a deer´s head.
It has got eagle´s wings.
It has got a crocodile´s tail.
It has got tiger´s body.
It has got back legs of horse.
It has got front legs of tiger.
Viktorie Adámková
It has got a rabbit´s head.
It has got a cow ´s body.
It has got wings of butterfly.
It has got legs of elephants.

Vilém Dvořák
It has got a cat´s head.
It has got a bird´s body.
It has got rabbits legs.
It has got a hamster´s tail.
It has got the little green,
yellow and blue wings.
Ondřej Sojčák
It has got an elephant´s head.
It has got a cat´s body.
It has got lions legs.
It has got eagle´s wings.

Hádanky
Spoj každou hádanku se správným obrázkem a odpověz na ni.
(Autorka: Eva Sojková, 2. ročník)

Anglická spojovačka

Úsměvné vzpomínky na cyklovýlet
Dorota Kropáčková, 4. ročník
Jeli jsme na cyklistický výlet z Proskovic do Polanky nad Odrou kolem rybníku
Podhorník do Jistebníku. Z Jistebníku do Košatky a do školy v Proskovicích. Byli jsme
u rybníka Kačírek, tam jsme vzali vzorek vody a u rybníka Podhorník nám paní učitelka dala
vzorek k pozorování. Kačka ho nechtěně vylila.
Viktorie Adámková, 4. ročník
Cyklovýlet byl super, měli jsme zastávky u různých rybníků, například Bezruč,
Podhorník a Kačírek. Na cestě tam jsme viděli labutě. Jel s námi můj taťka a taťka
od Natálky. Na výletě jsme jeli různým terénem i po cyklostezce. Cesta zpátky byla ještě
lepší, paní učitelka nás omylem zavedla do bahna a my jsme byli jako prasátka.

Tomáš Dinaj, 4. ročník

David Podhorný, 4. ročník

Vánoční omalovánky

Tentokrát Floriánek zavítal k chovateli Janu Chamrádovi, jehož miláčkové se sice nemazlí
rádi, ale za to vynikají svým zbarvením a neobvyklostí. Pan Chamrád totiž chová brouky –
nádherné zlatohlávky. Floriánek měl několik otázek:

Jak dlouho chováte tento neobvyklý druh zvířat?
Chovám je asi rok a musím říct, že jsem to nijak neplánoval. Vždycky jsem obdivoval
přírodu, hlavně hmyz, no a jednou jsem při procházení internetu našel inzerát na prodej
afrických zlatohlávků nádherných barev i velikosti. Hned jsem je objednával.

Proč jste se rozhodl chovat právě brouky?
Jsou relativně nenároční – samozřejmě záleží na druhu.
Mají také spoustu nádherných barev i rozmanitých velikostí.

Plánujete chov nějak rozvíjet?
Chov rozvíjím od začátku. Když jsem nalezl první larvu, rozhodl jsem se
v chovu pokračovat. Čekal jsem, jak bude růst, zakuklí se a nakonec opravdu vylezl brouk.
To mě povzbudilo a během roku bylo z jednoho druhu brouka druhů osm, přibyly strašilky
a desek druhů kudlanek. Věřím, že počet druhů, které chovám, není konečný.

Ohledně znalostí o chovu, myslíte, že záleží na tom, jak dlouho člověk dané zvíře chová,
nebo spíš na tom, jak intenzivně se chovu věnuje?
Myslím, že je to o tom, jak je člověk trpělivý a kolik času chovu věnuje, protože i
začátečník může cokoliv rozmnožit, když mají jeho zvířata dobré podmínky, ale když má
člověk zvíře dlouho, ale v nevhodných podmínkách, potomstvo nebude vůbec nebo bude
minimální. Mluvím o potomstvu, protože cílem každého chovatele je i množit. Navíc brouk
nežije dlouho a chcete-li mít za rok v teráriu na co koukat a neutrácet za nové dospělce, pak
je množení jedinou možností. Proto si myslím, že zkušenosti nejsou tak důležité jako znalost
správných podmínek, které si člověk nastuduje za pár hodin buď z knížky, nebo od jiného
chovatele, který brouky prodává. Nejde jenom šoupnout brouka do krabičky a čekat, že se
znalosti časem dostaví samy.

Co byste doporučil člověku, který by zlatohlávky chtěl chovat?
Doporučil bych mu, ať si dá pozor na příliš vysokou
vlhkost substrátu, v kterém brouci žijí. Ať nezapomene vybírat
starou potravu a jednou za čas vybere larvy a vajíčka.
Pokud dodrží základní podmínky, úspěch se dostaví.
.
Protože Floriánek byl ze všech vývojových stádií brouka
trochu zmatený, požádal o vysvětlení:
Dospělý brouk naklade do substrátu (hlíny a lesní hrabanky) vajíčka, ze kterých se vylíhnou
malé larvy. Každá larva začne hned jíst všechny chutné kousky hrabanky okolo sebe a roste.
Roste a roste, dokud není dostatečně veliká a silná na to, aby si kolem sebe vybudovala
z hlíny komůrku, v níž se zakuklí. Komůrka je tvrdá a má tvar šišky. Zdá se, že se s ní nic
neděje, ale uvnitř se odehrává veliká změna – vyvíjí se brouk. Když je zcela vyvinutý, rozbije
svou komůrku, kterou si ještě jako larva sám postavil, vyjde na svět v celé své kráse a najde si
partnera, s nímž do substrátu naklade další vajíčka.

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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