
 
 

 
Pro toto číslo časopisu jsme si vybrali druhou třídu, jelikož jsme 

zjistili,  že se o ní ještě nepsalo. 

Kdyţ jsme vešli do jejich třídy, zůstali jsme stát úplně okouzlené. 

Třída má opravdu krásné vybavení. Najdeme tam snad vše. Od kní-

ţek aţ po hračky. I kdyţ přesně nevíme, kdo třídu tak krásně vybavil, 

určitě víme, ţe se pod to podepsala i třídní učitelka paní  Gabriela  

Švihlová.  

Při naší návštěvě ve druhé třídě se děti učili prvouku. Bylo vidět, ţe 

jsou na sebe hodné a ţe dokáţou pracovat samostatně ve skupin-

kách. Nenašel se nikdo, kdo by opravdu vyrušoval. Ke konci hodiny 

si děti vyráběly panáčka. Začaly půlkou skořápky, do které daly 

trochu hlíny a pár semínek řeřichy. Ta měla potom představovat 

vlásky. Skořápku dali do ruličky a tu postavili k oknu. 

Doufáme, že se Vám to děti povede. 

 

Pár otázek na paní učitelku: 

Jste spokojena s touto třídou? 

-Jsem moc spokojená. Hezky se 

s nimi pracuje. 

Jak dlouho učíte na této škole? 

-Nedávno jsem to počítala a je to 

asi 11 let. 

Učíte raději mladší žáky (druhá 

třída) nebo starší (pátá třída)? 

-Určitě ty menší. 

Spolupracují s Vámi děti rády? 

-Dá se říci, že ano. 

Jak se k sobě děti chovají? 

-Teď už dobře. V první třídě byli ještě nějaké rozepře ze školky, ale 

už je to dobré. 

 

 

Pár otázek na chlapce a dívku: 

Jak se jmenuješ? 

-Vojta 

-Adéla 

 

 

Jak se těšíš na Velikonoce? 

-Ano, těším se na ně.   

-Ne, vůbec se na ně netěším.  

Máš nějakého domácího mazlíčka? Jakého? 

-Ano, mám. Pejska.      

-Ano, mám. Pejska, morčata a osmáky. 

Baví tě učení? A proč?                

-Ano, baví.                        

-Ne, nebaví. Protože když píšu, tak mě bolí ruka. 

Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? 

-Tělocvik.                         

-Tělocvik. 

Máš hodně kamarádů? 

-Ano, mám.                      

-Ano, mám.    

 
Ludmila Hlávková, Tereza Gutveisová, Petra Smejkalová  

 

 

Zajímavé slohové práce 

Vyprávění o knížce 

 
 S touto knížkou Nejkrásnější Ezopovy bajky  

nuda není, protože si díky ní uvědomíme , co je 

v životě důležité. Celá knížka je složena z 63 krátkých 

bájí. Na konci každého příběhu je dopsané poučení, 

které si z toho můžeme vzít. Mě nejvíce zaujala bajka, 

která se jmenuje Jupiter a opice. V tomto příběhu má 

král Jupiter vybrat nejkrásnější zvířecí mládě z celé 

své země. Když prochází zvířata, povšimne si opičího 

mláděte, udiví se a vykřikne: „Co ty tu proboha děláš? 

Vždyť ty nemáš šanci vyhrát.“ A bůh kráčí dál. Opičí 

máma si přitiskne své mládě k sobě a pošeptá: „Mě je 

jedno, kdo si co myslí, pro mě jsi to nejkrásnější mládě 

na světě.“ 

 

Z toho plyne poučení: Ten koho máme rádi, je 

v našich očích vždy nejkrásnější na světě. 

Teď už záleží na vás jestli si tuto 

knihu přečtete. 

 

Toto napsala ţákyně ze 4. třídy 

Procházková Aneta. 

 

 

  

 

 S touto knížkou Lentilka pro 

dědu Edu není nuda, protože děda Eda 

má Alzheimerovu nemoc, a je s ní 

velká legrace. Je to sice vážná nemoc, 

ale díky ní prožívá celá rodina spous-

tu veselých zážitků. Například: jednou 

šel děda Eda s pravnukem Honzíkem nakupovat. Děda 

si umanul, že vezme všechny rohlíky a postaví z nich 

velkou pyramidu. Paní prodavačka si myslela, že čeka-

jí velkou návštěvu. Děda Eda nakonec odešel domů 

bez rohlíků a Honzíka tam zapomněl. 

 

Toto napsala ţákyně ze 4. třídy Jedličková Eliška. 

 

S knížkou Emilovy skopičiny nuda není, protože je 

plná humoru všelijakých nápadů a skopičin. Tato kníž-

ka vypráví o malém rošťákovi Emilovi. Emil bydlí na 

statku v Kocouří ve městě Lönnebeerga. Pokaždé, 

když Emil vyvedl nějakou skopičinu, musel jít do truh-

lárny a jako vždy si vyřezal dřevěného panáčka. K této 

knížce se rád vracím a doporučuji, 

abyste si ji přečetli.Určitě byste se 

nenudili. 

                  

Ţák 4. třídy Tomáš Dobeš 
 

                           

Anna Roušarová,Radka Cacková ,Aneta Tomešová  

Otázky : 1. Šli 2 Šlitři. Kolik jich šlo? 
2. Proč děda Šmoula nosí červenou čepici? 

3. Petr je starší než Honza a Anička, Klára 

je starší než Anička, ale mladší než Pavlína. 

Pavlína je mladší než Petr a Anička je starší 

než Honza. V jakém pořadí se narodilo těch-

to 5 sourozenců? 4. Když 3 děti sní 3 jablka za 3 minuty, za 

kolik minut sní 10 dětí 10 jablek? 
5. „Letos mi bylo 12,“říká Matěj. “Při příš-

tích narozeninách mi bude 16.“ Matěj 

nelže. Jak je to možné? 

Luboš Šimek 6. třída 

1.Cože? …. 

2.Nevím 

3.Já nevím, ... kde to bere-

te?? 

4.Za 10 minut 

5. Cože, když mu je 12 a 

při příštích narozeninách 

mu bude 16 ? 

Lukáš Doležal 8.A 

1. 2 a půl 

2. Já nevím, to jsou samý 

složitý otázky. 

3. Nevím 

4. To přece nejde ne? 

5. …. Nevím 

Anna Roušarová 9. B 
1.  2 
2. Děda Šmoula nenosí červe-

nou čepici 3. Nejstarší…. tak to nevím 
4. Za 10 minut 5. Se narodil v únoru ne? Je 

přestupnej rok. 

Kateřina Kroupová 9. A 

1. 2 

2. Bolí ho hlava 

3. Nejstarší je Anička, po ní 

je Honza, Petr, Klára a 

Pavlína je nejmladší 

4. 30 minut 

5. On neříká, že to bude 

příští rok. 

Odpovědi: 
1. 2 

2. Děda Šmoula nenosí červenou čepi-

ci. Červenou čepici nosí taťka Šmoula. 

3.Od nejstaršího: Petr, Pavlína, Klára, 

Anička, Honza 

4.Také za 3 minuty, protože jedno dítě 

sní jablko za 1 minutu, a ne za 3. 

5.Matěj se narodil 29. února, tedy slaví 

narozeniny jednou za 4 roky. 

Tereza Gutvaisová vlezla do chlapeckých WC za Jaku-

bem Dittrichem kvůli tašce,nakonec dostala od paní uči-

telky ponaučení , aby si příště nepletla dveře od WC. 

                        Tento příspěvek poslal Martin Dobeš 

(„Za tuhle leţ dostane Dobeš ještě jednu facku a za to, 

ţe neví jak se píšu druhou,“ říká Tereza  Gutveisová) 

Nenech se nachytat…. 

Jaroslav Knettig roznáší drby o svém kamarádovi 

Romanovi Totuškovi a říká o něm, že chce chodit s 

jistou Gabrielou z osmičky, což dle vyjádření Roma-

na T. není pravda!!! 

Jardo nebuď drbna!!! 

Ze žákovské knížky : 
Na začátku hodiny Váš syn vstal a zeptal se mne: "Můţe 

ţák dostat poznámku za něco co neudělal." Já mu odpově-

děla, že ne a on drze řekl: "Tak vám říkám, ţe jsem neudělal 

domácí úkol." 

Paní učitelka Marešová se strašně nerada fotografuje. Nejdříve si dala 

přes obličej kus papíru. Když se jí nakonec podařilo vyfotit, tajně svoji 

podobenku z připraveného čísla smazala.  Tento neomalený čin naštěstí 

neunikl pozornému oku jistého P.E., který vše napravil a zveřejnil. 

                     připravila Lenka Winterová 

Vylekaný Jakub Dittrich 


