
 Toto číslo našeho časopisu jsme věnovali opět dětem z prvního 
stupně a také samozřejmě Dni matek a Čarodějnicím. Náhodně jsme si vy-

brali pár dívek a pár chlapců. Ke konci článku jsem připsala jeden komentář. 

Od koho ale je, to neprozradím. J  
 

Den matek ze 4. třídy, 5.A a 5.B: 

Co dáváš mamince k DM? 
-To, co vyrobíme v Mozaice. Doufám, že se jí to bude líbit. 

Chováš se hezky k mamince? 

-Jak kdy. Snažím se co nejvíc. 

Chtěl bys, aby byl den otců? 

-Ne, nechtěl. 

Jak doma slavíte den matek? 

-Dárkem pro maminku. 

Co ten den pro tebe znamená? 

-Maminka moc nepracuje. Většinou zastaneme její povinnosti. 
 

 

Dal si mamince nějaký dáreček? 

-Ano. V Mozaice jsem jí vyrobil motýlka. 

Jak maminka reagovala? 

-Byla šťastná. 

Máš rád tento svátek? 

-Mám ho moc rád. 

Co pro tebe znamená? 

-Ani nevím. Prostě ho mám rád. 

Myslíš, že je tento svátek pro některý chlapce trapný? 

-Nevím. Nijak se jich to asi nedotklo.  
 
Co jsi vyrobil mamince ke Dni matek? 

-Něco jsem jí nakreslil. 

Stalo se ti někdy, že si zapomněl na Den matek? 

-Ano, stalo. 

Co pro tebe znamená tento svátek znamená? 

-Nevím. 

Jak ho slavíš? 

-Nevím. Neslavím ho. 

Řekni mi něco o Dni matek. 

-Asi bych ho zrušil. Moc se mi nelíbí. 

Čarodějnice ze 4. třídy, 5.A a 5.B: 

Co se ti na Čarodějnicích nejvíce líbí? 

-Jsou strašidelný. 

Máš je ráda? 

-Docela ano. 

Jak je slavíš? 

-Chodíme k příbuzným. 

Převlékáš se také za čarodějnici a chtěli tě někdy upálit? 

-Ne a také ne. 

Jak budeš slavit Čarodějnice? 

-Budu je slavit s kamarádkou. 

Víš, proč se čarodějnice slaví? 

-Ne, to nevím. 

Když si byla malá, slavila si Čarodějnice úplně jinak než teď? A jak? 

-Ano. Když jsem byla malá, slavila jsem je s rodinou. 

Vyrábíš čarodějnici sama nebo ti pomáhají rodiče? 

-Čarodějnici dělám sama. 

Chtěla by si tento den zrušit? A proč? 

-Nechtěla bych ho zrušit, protože mě baví. 

Řekli ti už někdy, že jsi čarodějnice? 

-Ne. A jsem ráda. 

Co pro tebe znamenají Čarodějnice? 

-Nic. Jsou zvláštní. 

Chtěla by si umět čarovat a proč? 

-Ano. Chtěla bych si splnit svoje přání. 

Jak je slavíš? 

-Doma je neslavíme. Většinou jdeme na hřiště a tam si opékáme párky. 

 
 Den matek je pro mě den, kdy můžu obdarovat osobu, kterou mám ráda. Tou 

osobou je moje mamka. Vždy se těším na to, až se jí rozzáří oči a na jejím obličeji se 

rozprostře radost a spokojenost. Pak mám radost i já, z toho že je mamča šťastná. Ten 

pocit je skvělý. Co myslíte vy? V ten den většinou zastanu všechny její povinnosti, aby 

si mohla odpočnout. A měla celý den jen pro sebe.  

 Čarodějnice tak to je skvělý svátek, protože se večer sejde celá moje rodina  u 

ohně. Většinou grilujeme a opékáme si párky. K tomu popíjíme džus. Povídáme si o 

všem možném dlouho do noci. Co vy také máte doma takovou pohodu?  

 

Sepsali Ludnila Hlávková, Petra Smejkalová a Tereza Gutveisová 

 

 

 

Zajímavé slohové práce na téma „Můj maskot“ 

 

Běžunda Běžecký 

Natálka Šafářová, 3. 

tř. 

 

Můj maskot se jmenu-

je Běžunda Běžecký. Po-

chází z rodiny maxi sov a výrů. Nejraději běž-

kuje, a tak také vzniklo jeho jméno. Rád jí 

smažené myši na cibulce (pánvičku si vždy 

vyrobí sám). Jí jich ale méně než ostatní, pro-

tože by mu nešlo běžkovat. 

Jeho sen je, aby byl stejně rychlý jako 

Lukáš Bauer. Zatím se mu moc nedaří, proto 

musí trénovat. 

Jeho nejlepší barva je bílá. Značka jeho 

lyží je MOROTTO a vyhrál s nimi už spoustu 

závodů. 

 

 

 

Drápomen 

Jakub Lorenc, 3. tř. 

 

Můj maskot se jmenuje Drápomen. Pochází 

z Robotmenova. Má tři bratry. Rád jí naftu 

a baví ho vyhánět zlé příšery z Robotmenova. 

K tomu používá své drápy. Umí je totiž pěkně 

daleko a přesně střílet. Miluje modrozelenou 

barvu. 

 

 

Maskot Kulíšek 

Denisa Bednářová, 3. tř. 

 

Můj maskot se jmenuje 

Kulíšek. Dříve bydlel 

v Myšákově Brodu, ale teď 

bydlí všude, stěhuje se vždy tam, kde se konají 

nějaké sportovní hry. 

Jeho rodina je veliká a přátel má také dost. 

Moc rád si dá sušenky s kakaovou náplní, 

tu přímo zbožňuje a hned se olizuje, jen je uvi-

dí. 

Ze všeho nejradši se kouká na zimní sporty 

a v tu chvíli si vždy velmi přeje zhubnout. Je-

ho přání je tak velké, že už pro to začal něco 

dělat. 

 

Otázky 
 1. Proč ČR přijalo svátek čarodějnic 

z Ameriky? 2. Proč má čarodějnice na rameni ptáka? 

3. Proč svátkem čarodějnic odvoláváme jaro? 

4. Na jaké straně nosu má čarodějnice bradavi-

ci? Na pravé nebo na levé? 
5. Od kdy slavíme čarodějnice 31. dubna? 

Patrik Kubát, 7. A 

Co já vím. 

Ona ho má jo? To ani 

nevím. 

Nic. 

Na levé asi. 

31. dubna jo? Nevím. 

Petr Hodáň, 8. A Líbilo se jim to. Aby nebyla sama. Nevím, protože byla předtím 
zima. Většinou na pravé. Dlouho, to bude pár let zpátky. 

Roman Totušek, 7. B 

Nevím. 

Ona má na rameni ptáka? 

Nemá. 

Nevím, tím se neodvolává 

jaro. 

Jak kde a jak jaká. 

Nevím. 

Odpovědi: 

 
1. Z Ameriky jsme přijali svátek Hal-

loween. 

2. Má tam kočku. 

3. Neodvoláváme jaro, ale zimu. 

4. Uprostřed. 

5. Slaví se 30. dubna 

Šestá třída se potýká s problémy v chování. Doufejme, že už 

brzy zmoudří a budou stejně hodní, učenliví, snaživí jako 

„všichni“ ostatní žáci naší školy. Na obrázku vidíte několik 

vzorňásků. 

Nenech se nachytat…. 

Katka z 9.A si při skoku do výšky narazila krk a tak 

musí nosti krční límec, Anička z 9.B si zase udělala 

výron v kotníku a chodí o berlích, k tomu má Martin 

z 8.A nohu v sádře. To tu máme úplný lazaret!! 

Patrik z 9.A s žádnou dívkou nechodí ale třeba by chtěl. 

Andrea a Terča ze 7.B s nikým nechodí, ale sdělili nám, že 

Milan ze 7.B zoufale touží po Lucii ze stejné třídy. 

Chvilku poté přiběhli Michal P. a Jiří B. se sdělením, že 

předchozí děvčata A.+T. se pokusili znásilnit chudáka 

Michala P.!! Na obrázku je vyděšený Michal. 

Chválíme : Petr Horák z 8.B našel 100 Kč a odevzdal je v kancelá-

ři, i když si je mohl nechat. Na fotce vidíte poctivého nálezce.  

Připravil Veronika Totušková a  Lenka Winterová 

Petr ze 7.A v současnosti chodí s jistou Katkou Z., která 

je o rok starší, ale chodil i s deváťačkou.         

Gábina z 9.A nebyla ve Stříteži na punkové benefici. Co 

se to děje? 


