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ŠKOLNÍ ČASOPIS 

BŘEZEN 2012 
 

 
Pro žáky, rodiče, zaměstnance 
a všechny příznivce CZŠ v Kroměříži 

 

� � � � � � � � � � � � � � � � � �  
 

Vážení rodiče, milí přátelé, 
 
dostáváte do rukou nové číslo našeho školního časopisu. Je doba postní, ale 

my se připravujeme nejen na Velikonoce, ale v současné době i na celoškolní 
projekt Etika a Etiketa a v hlavách skládáme představy o průběhu celostátní 
misijní pouti v květnu. Před našimi dětmi je i přijímací řízení na vyšší stupeň 
škol.  

Věřím, že i mnozí z vás plní úkoly postní doby ukryté na křížcích v kostele, 
a snad se tak všichni díváme hlouběji do svého nitra a přemýšlíme o hodnotách 
života. 

Pro mnohé jsou Velikonoce spojeny s koledou, různými dobrotami a dny 
volna. Nejhlubší otázky naší víry, tajemství vzkříšení překrývají obrázky 
roztančených zajíčků a malovaných vajíček… Nenechme si zakrýt pomíjivostí 
materiálního světa naději a slíbenou radost. 

Školní rok utíká. Před námi jsou poslední tři měsíce práce a budou opět 
prázdniny. Během těch letošních se naše škola dočká krásného dárku. Školička 
završí osmnáctý rok své existence a ke své dospělosti získá budova na Velkém 
náměstí novou fasádu. 

Už si to opravdu zaslouží. Z naší strany zbývá zabezpečit finanční 
prostředky, část nákladů pokryjí finanční prostředky z EU a příspěvkem 
přispěje i město v rámci regeneračního programu.  

Věříme, že se dílo podaří, ale do té doby je před námi řada aktivit, na které 
se připravujeme. Ty zábavné a radostné – divadelní představení, výlety, 
exkurze, misijní pouť, ale i ty, které prověří naše celoroční úsilí ve vzdělávací 
oblasti – čtvrtletní písemné práce, plošné testování žáků 5. a 9. tříd a další 
projekty v rámci zjišťování úrovně gramotnosti našich dětí. Poslední měsíce 
školního roku budou opravdu pestré. 
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Gabriela Pitruzzellová, 6.tř. 

 
Školu děláme všichni společně. K tomu, abychom vše zvládli na jedničku, 

potřebujeme hodně vytrvalosti a obětavosti. Vždycky se člověku nechce, to zná 
každý z nás, ale jak čteme v moudrých 
knihách: „Člověče, přičiň se a Pán Ti 
pomůže.“ A tak nám, vám i dětem 
přeji hodně síly, trpělivosti a odvahy 
ke zvládnutí všech zkoušek a úkolů 
příštích dnů, a zároveň opravdové 
prožití tohoto liturgického období.  

    
      RNDr. Olga Loučková 

              ředitelka školy 
 

 

���� JARO A VELIKONOCE ���� 

 
Na jaro se moc těším. Příroda se začne probouzet ze zimního spánku. 

Sluníčko bude příjemně hřát, na louce pokvetou květiny, nad kterými budou 
vesele poletovat motýli a včelky. Stromy se zazelenají a jejich koruny se stanou 
domovem pro ptáčky. S jarem přijdou i Velikonoce. Kluci opráší pomlázky 
z vrbových proutků. Holky zase malují vajíčka a chystají pentličky, kterými 
pak hochy za pomlázku obradují. 

Nikol Nováková, 3. třída 
 
Babička mi vypráví o vzácném dědictví našich 

předků, jak probíhá fašank. Divoké masky křepčí 
a pozpěvují v průvodu. A babička bude smažit 
koblihy a boží milosti. A já pojedu do Venezie 
v Itálii na karneval a už se těším na krásnou 
podívanou na desítky masek. A budu pozorovat 
jiný vzácný obyčej, na který jsou pyšní zase oni. 

V únoru začala popeleční středou doba postní 
a za 40 dní budou Velikonoce, naše krásná tradice. 
Pokvetou krokusy, tulipány, narcisy, zlatý déšť. 
Chlapci budou plést z vrbového proutí tatary 
a budou nás jako každý rok zase šlehat. 

         Alžběta Veronika Rosecká, 3. třída 
 

Nikol Benešová, 1.tř. 



 3 

Zima už mě nebaví,    Přišlo jaro, slunce svítí, 
chci si lehnout do trávy.   v zahradách je plno kvítí. 
Zavřít oči, chvilku spát,   Co to ptáci štěbetají? 
tak, jak to mám rád.    Že mi tady rádi dají  

malovaná vajíčka,  
Kde jsi? Kde jsi sluníčko?   co jim snesla slepička.  
Přijď ke mně maličko.     Lucie Němčáková, 3. třída 
Pomaloučku, polehoučku 
uchopím tě do kloboučku.   
 
Mám já krásnou růžičku, 
přivonět chci trošičku. 
Natrhám z nich kytičku, 
potěším svou matičku. 
 
Markéta Cihlářová, 3. třída 
 
 
 
Jarní svátky 
Když si vybavím měsíc duben, vybaví se mi Velikonoce. 
Zelený čtvrtek to je jeden z významných církevních svátků. Je to připomínka 
poslední večeře Pána Ježíše s apoštoly. 

Velký pátek je den, kdy ukřižovali Pána 
Ježíše. V kostele se zpívají pašije. 
Na Bílou sobotu chodíme do kostela až 
v noci. Slavíme Ježíšovo vzkříšení 
a připomínáme si svůj vlastní křest. 
Jako správná holka se těším i na velikonoční 
pondělí, přichází kluci s tatarem na mrskačku. 
Zažijeme spoustu legrace. 

Veronika Pořízková, 6. třída 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kateřina Váňová, 3.tř. 

Aneta Měsícová, 3.tř. Anna Marie Řiháková, 1.tř. 
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Těším se na jaro 
Narodila jsem se 30.4.2000. Od té doby je duben mým oblíbeným 

měsícem. A proč ještě? Nejen proto, že mám narozeniny, ale i proto, že začíná 
rozkvétat příroda a otepluje se. Můžeme vyrážet ven do lesa na čerstvý vzduch 
a ne vysedávat u počítače. 

Vrátím se ještě ke svým narozeninám. Vždy je se svou rodinou oslavíme. 
Protože už někdy bývá v dubnu pěkně, můžeme slavit venku. Tatínek rozpálí 
gril a můžeme připravit chutné pohoštění. Babička mi vždy upeče dort 
s nějakým zvláštním tvarem. Letos jsem měla motýlka. Maminka upeče 
zákusek a nachystá různé dobroty. Bratranci, sestřenice a sestra Michalka si 
hrají v pokojíčku, anebo když je pěkné počasí, tak na zahradě. Vždy to 

odpoledne rychle uteče a pak už 
všichni odjíždějí domů. 

Také Velikonoce někdy 
připadnou na duben. Přijde 
k nám mnoho kluků nejen 
z ulice, ale hlavně z celé naší 
velké rodiny. To je potom křiku, 
když nás to se sestrou bolí. Tak 
si vždy užiji duben a pak se 
těším na květen, kdy zase mám 
jiné zážitky.  

Kateřina Suchá, 6. třída 
 
 

 
Přichází jaro 

Ač chceme nebo nechceme, blíží se jaro. Můj nejoblíbenější měsíc v roce 
je duben. V této roční době rád chodím na procházky. 

Jednoho dne jsem vyšel do přírody. Hned jak vyjdu, ofoukne mě svěží 
větřík. Za naší zahradou je cesta kolem potoka, který se jmenuje Sobělička, 
voda v ní jako by přizvukovala jarnímu vánku. Jen opustím vesnici, už přede 
mnou vyskakují z trávy zajíci. 

Najednou uslyším nějaké divné pískání. Co to může být?  Popošel jsem 
ještě o kousek dál a najednou vidím srnu se srnčetem, jak se v klidu vyhřívá na 
dubnovém sluníčku. Říkám si: „Nechci je přece vyplašit, proto půjdu raději 
z druhé strany.“ 

Zatímco pozoruji srnčí, za mnou se něco mihlo. Byl to bažant. Napadlo mě, 
že už bych se měl pomalu vrátit. Budu se těšit na další brouzdání krajinou. 

František Pavlík, 8. třída 

Eva Zbořilová, 8.tř. 
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Několik jarních pranostik 
Březnové slunce má krátké ruce. 
Zima, kterou březen nese, dlouho s námi ještě třese. 
Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře, žába hubu otevře.  
Na svatého Josefa den když jasný, hospodář čeká rok krásný. 
Ať si duben sebelepší bývá, přece ovčákovi hůl zasněžívá. 
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. 
Na svatého Marka, oharky do járka. (okurky) 
Májový deštíček, dej nám ho Pánbíček, aby se vydařil na poli chlebíček. 

Sesbírala Mgr. Jiřina Čechová 
 

���� ANGLICKÉ BÁSNIČKY ���� 

 
The Weather      Winter 
 
The weather out is shiny,    It's snowing in the town 
it's sure I'm funny     It's very cold 
When comes one black cloud,    I have frozen nose 
thunder sounds too loud.    Snowflakes are falling down 

The weather is wonderful 
When sometimes rain,    I'm smiling... 
I must travel by train.     And you? 
My clothes are so wet,      Romana Bereczová, 4. třída 
take an umbrella or stay at home 
and go to bed!      
 Anna Mičolová, 4. třída    Windy day 

  
The wind is blowing 
It's cold, wind and fog 
Sisters are playing 
There isn't any frost 
 Anna Pavlíková, 4. třída 

 
 
 
 

 
 Beáta Hyánková, 1.tř. 
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���� OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍMI PRÁZNINAMI 
A LYŽAŘSKÝM VÝCVIKEM ���� 

 
Jarní prázdniny v Alpách 

V úterý 21. února jsem se brzy ráno probudil. Konečně jsme jeli na hory! 
Dal jsem si snídani a naposledy si zkontroloval, jestli mám všechno sbaleno. 
Přibalil jsem ještě pár maličkostí a už to bylo. Tatínek nás odvezl na parkoviště 
u nemocnice. Potom už přijel autobus a mohli jsme vyjet.  

Cesta byla dlouhá a na rakouských hranicích nás zastavila policie. Museli 
jsme na technickou kontrolu, takže došlo ke zdržení. K našemu penzionu 
v malé vesničce Würmlach jsme dojeli až večer. Lyžovat jsme šli až druhý den. 
Počasí nám přálo, bylo slunečno a teplota se pohybovala okolo nuly (0 – 5 °C). 
Svahy byly dostatečně zasněžené a terén upravený. Kabinková lanovka 
ve středisku nás vyvezla až na vrchol Trogöhe s výškou 2020 m. n.m. Nejdelší 
sjezdovka Carnia měří 7,6 km. 

V celém středisku je celkem 110 km upravovaných lyžařských tratí. 
Nassfeld je krásným sportovním centrem pro lyžaře v Korutanských Alpách. 
Příjemné bylo také posezení v restauraci Rudnigalm přímo na svahu. Polévka 
se špekovým knedlíkem nám velice chutnala. 

Domů jsem se vrátil v neděli nad ránem a ještě jsme šli všichni společně 
na mši svatou poděkovat za krásné prázdniny na horách. 

František Pospíšil, 4. třída 
 
Jarní prázdniny  

O jarních prázdninách jsem nikam nejela. Byla jsem doma a pomáhala jsem 
mámě i tátovi. Někdy jsem si hrála, učila se hrát na kytaru a uklízela jsem si 
pokojíček. Ráda jsem s mámou a sestrou vařila obědy, snídaně a večeře. S tátou 

jsem sekala a nosila dříví.  
Moc jsem se těšila do školy, 

protože jsem se těšila na své 
spolužáky a kamarády i na paní 
učitelku. Jsem ráda, že o jarních 
prázdninách se v naší rodině nic 
nestalo a že jsme si mohli užít 
krásné prázdniny. Do školy jsme 
se dostali pořádku, žádná zlomená 
noha ani ruka nebyla. 

Prázdniny byly prima. 
Anna Pavlíková, 4. třída 

 
Martina Gřivová, 3.tř. 
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Květoslav Hlobil, 9.tř. 

Lyžařský výcvik 2. stupně 
V letošním roce jsme se zúčastnili lyžařského výcviku na Horní Bečvě 

a opět se ukládali ke spánku v hotelu Labyrint. 
Každý den byla určena služba, která nás budila v 7 hodin na ranní 

rozcvičku a prováděla nástup na celodenní lyžování. Když jsme si v 7.10 hod. 
dostatečně rozproudili krev pro perný den, obsloužili jsme se v jídelně 
u švédského stolu a podívali se na hodnocení pokojů. Středeční odpoledne bylo 
zpříjemněno osvěžujícím bazénem. 

Užívali jsme si nejen sjezdu, ale také slalom, jehož vítězi se stali Dominik 
Skřička a Míša Procházková. Večer býval přichystán program plný zábavy 

a různých přednášek. Po-
slední den se konal 
karneval, který pokračoval 
malou diskotékou. Soutěž 
ve vyhodnocování pokojů 
vyhrály holky sedmé třídy.  

I když měli lektoři dost 
práce s hlídáním nás 
neposedných dětí, na chatě 
i sjezdovce, byl to pro nás 
všechny nezapomenutelný 
zážitek. Všichni jsme moc  
spokojeni a umíme lyžovat. 

Za všechny lyžaře  
Anežka Holíková, 7. třída 

 
 

���� ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH ���� 

Žáci Církevní základní školy v Kroměříži se pod vedením svých pedagogů často 
zapojují do nejrůznějších soutěží: 

 
� Jednou z nich byla i výtvarná soutěž organizovaná Klášterem Pražského 
Jezulátka v Praze, která nesla název „Vánoce dětí – Tajemství Vánoc 2011“. 
Výsledky této soutěže, které přišly před nedávnem, nám udělaly velkou radost. 
V konkurenci 490 prací se v kategorii „Technika provedení“ umístila žákyně 
2. třídy Sára Gilíková na nádherném 1. místě! 
Mockrát gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do další činnosti. 

Mgr. Romana Blažková 
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� Výtvarná soutěž „Kouzelný oříšek“, kterou vyhlásilo Centrum ekologické 
výchovy – Ochrana fauny České republiky v Táboře. Děti měly za úkol 
nakreslit přání, které by mohl kouzelný oříšek skrývat, nebo jak by mohl oříšek 
vypadat. Organizátoři obdrželi celkem 603 výkresů od 55 škol. Ve 2. kategorii 
to bylo 379 obrázků a na 2. místě se zde umístila práce Kláry Sehnalové 
z 6. třídy nazvaná: „Přeji si, aby celá naše rodina se měla dobře“. 
 
� „Kroměřížská litera“ – soutěž Knihovny Kroměřížska, která se v letošním 
roce zapojila do celostátní soutěže „Český rok“ a pro Zlínský kraj byl 
vylosován měsíc „duben“. V okresním kole této autorské literární soutěže 
vyhrál 3. místo v kategorii 8. a 9. třída - poezie Dominik Skřička z 8. třídy 
za svou báseň „Začíná jaro“ (která byla uvedena v našem minulém časopise).  
Celkem se soutěže zúčastnilo 210 soutěžících. 
 
� Výtvarná soutěž na téma: „Společenství, ve kterém se cítím dobře“, 
pořádaná Cyrilometodějským gymnáziem a MŠ v Prostějově. Naše 
umístění: 
1. místo ve II. kategorii: Anna Mičolová, 4. třída 
3. místo ve III. kategorii: Marie Štěpáníková, 8. třída – její obrázek 
             �  
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���� PRAVIDLA SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ ���� 

Komunikace 
Komunikace je základem styku s ostatními lidmi. Komunikaci dělíme 

na slovní a mimoslovní. Lidé jsou různí, někdo více mluví, jiný více koná. 
Mluvené slovo provází mimoslovní složky komunikace – výraz obličeje, gesta, 
oční kontakt, tón řeči, vzdálenost lidí při rozhovoru, úprava zevnějšku, vůně. 
Ideálem je soulad mezi oběma složkami. K tomuto ideálu vede, stejně jako 
ke vzdělání, někdy dlouhá cesta. Rady na cestu k úspěšné komunikaci: 
- Zajímejte se o lidi. 
- Usmívejte se. 
- Potěšte hezkým slovem. 
- Vyjádřete své sympatie. 
- Oslovujte lidi jménem, titulem. 
- Naučte se naslouchat druhým. 
- Neskákejte do řeči, nechte hovořit i druhé. 
- Vynechejte vulgární výrazy (mohou Vás už předem odsoudit k neúspěchu). 
- Nesouhlas, konflikt řešte bez velkých emocí, vybuchování. 
- Važte dobře každé slovo, jednou vyslovené slovo se nedá vzít zpět. 
- Naučte se omlouvat druhým a omluvu přijmout. 

Hodně štěstí při komunikaci Vám přeje 
Ing. Eva Laurenčíková 

 
Je důležité, jakým způsobem se co řekne 

Jednoho rána si kalif Hárún al Rašíd jako obvykle zavolal vykladače snů, 
aby mu vyložil sen, který se mu v noci zdál.  

„Zdálo se mi, že mi jeden po druhém vypadaly všechny zuby. Co si o tom 
myslíš?“ 

„Pane, to není dobré znamení. Ten sen znamená, že všichni tvoji příbuzní 
zemřou a ty zůstaneš sám,“ řekl vykladač. 

Kalif se zachmuřil. Výklad snu ho tolik rozčílil, že milého vykladače vyhnal 
z paláce a dal si zavolat jiného. Ten mu odpověděl: 

„Pane, to je dobré znamení. Ten sen znamená, že budeš žít dlouho, 
a přežiješ dokonce všechny své příbuzné.“ 

Kalif si spokojeně mnul ruce: „To byl ale dobrý sen,“ a dal vykladači, který 
mu ho tak pěkně vyložil, sto denárů. Pak si zavolal vezíra a přikázal mu, aby 
našel prvního vykladače a omluvil se mu kalifovým jménem. Konec konců mu 
řekl totéž jako ten druhý, ale zvolil špatná slova. 

I ta nejpalčivější pravda se dá říct jemně. 

Vlídnost je inteligencí srdce. 
(Z knihy Bruna Ferrera: Další příběhy pro potěchu duše) 
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���� RÉBUSY & CIZÍ JAZYKY HRAVĚ ���� 

Znáte dobře lidové písničky? I kdyby je zpíval svými slovy třeba vědec? 

Zkuste poznat, které známé písničky přeměnili do vědecké řeči 

druháci: 
 
1. Rozbila se kamna, na kterých se dá spát. Kdo je opraví? Mistr kamnář je 

na školení a učeň to neumí. Zavoláme do cechu kamnářů, ti zavolají jiného 
mistra. Dá to toho 2 x 2 rány a je to raz dva. 

Ondřej Tomeček 
 
2. Slečno s blankytnými kukadly nepobývej v sedě u malých vodních toků. 

Ve vodní bystřině se tvoří vodní víry, které mohou omámit tvá blankytná 
kukadla. 

Vojtěch Kapounek 
 
3. Padá z oblak H2O, H2O, ještě více H2O. Kladu si otázku, kam se 

lichokopytníci podějí? Podějí se na místo dokonalého soužití trávovitých 
rostlin a živočichů, ale až se Cuculus Canorus hlasitě projeví. 

Benjamin Skřička 
 
4. Rezatá psovitá šelma se rychle blíží k českému městu. Přemísťuje vak 

s kořením. Drobný savec s bodlinami ji honí za účelem proděravění 
zavazadla. 

Anna Vymazalová 
 
5. Rodičové, máme ve spíži hlodavce! 

Otevřeme dveře šelmě, která 
hlodavce zakousne. Rodičové, máme 
ve spíži hlodavce! 

Michaela Suchá 
 
6. Pod malým zaskleným otvorem 

v našem vlastnictví pučí 2 trnité 
rostliny a naroubovaná rostlina. 
Na ní visí malvice, sklízí ji mladší 
dívka. 

Zdislava Dolečková 
 

 
 Pavlína Hlobilová, 7.tř. 
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7. Němý obratlovec nepatrného vzrůstu provozuje vodní sport ve slovenské 
řece. Náhle však ho uchopí těsně u mělčiny mladý muž. Obratlovec ho 
snažně prosí o propuštění ze zajetí, což zdůvodňuje svým mládím. 

Jan Doubrava 
 
8. Děvčátko jménem Anna se pohybovalo k rozlehlému prostoru, aby vzalo 

části košťálové zeleniny. Za Annou se dostavil chlapec jménem Josef 
a znehodnotil jí pletenou nádobu. 

Vojtěch Vičar 
 
9. Vlastníme v místě, kde bydlím já a moje rodina, jako náhradu za čtyřnohé 

zvíře, které hlídá lidská obydlí, rostlinu s pestrými okvětními lístky 
a příjemnou vůní, která se živí živočišnou stravou. A ten, kdo si myslí, že 
je to jinak, ať kroutí částí těla, ve které je uložený mozek, ze strany 
na stranu… 

Zuzana Císařová 
 
 

 

 

 

 

Najdete vyjmenovaná slova? 
(„pátrání“ připravili páťáci) 

U mlýna 
V dáli bylo slyšet klapání mlýnského kola. Mlýn byl velmi starý a sjížděli 

se tam sedláci z blízkého okolí. V mlýně bydleli mlynář s mlynářkou. V potoce 
byl zlý vodník a stále vyváděl nějaké lumpárny. Nakonec se rozhodli, že 
na vodníka nastraží past z lýka. Za mlýnem byl veliký kopec a v zimě na něm 
lyžovali lyžaři a sáňkovaly děti. Dole u potoka byla velká louka a na ní babička 
sbírala pelyněk. Babička byla velmi stará a vzlykala, že ji bolí lýtko. Za vsí byl 
rybník a u něj lysky stavěly hnízda. U mlýna bylo moc krásně. 

Libuše Vráblíková 
 
Bydlení je hra 

Přibyslav je klidné město. Je v něm hodně obyčejných lidí. Hodně 
obyvatelů Přibyslavi má dobyek. Obyčejné kobyly se pasou na loukách. Bystří 
lidé mají byt přímo v centru města. Lidé mají prostý nábytek, ale zato byt mají 
v barokním slohu. V Přibyslavi se říká, že bydlení ji hra. 

Jiří Rusek 

Stanislav Zápeca, 9.tř. 
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Neobyčejný týden 
Byl jednou jeden bystrý obyvatel, který bydlel v Přibyslavi a jmenoval se 

Petr Obyčej. Vlastnil statek s dobytkem a příbytkem. Na statku měl býka, 
krávy, kobyly, koně a kozy a v příbytku, kde bydlel, měl nábytek. Jednou ho 
napadlo, že by prodal statek a koupil by si byt. Další den jel do města nakoupit. 
Nakupoval a potká svého kamaráda Pavla. Začali se bavit o bydlení. Oba si 
stěžovali na to své. Nakonec se domluvili, že si bydlení na týden vymění. Petr 
jel do bytu a Pavel na statek. Pavel šel krmit dobytek a zjistil, že je to těžká 
práce. Petr seděl v bytě a nudil se. Po týdnu se vrátil a byli rádi, že mají to své 
bydlení.  

Viktorie Večerková 
 
Pyšný rytíř 

Žil jednou jeden rytíř a ten měl velký pysk a byl alergický na pyl. Takže 
když šel kolem pylu z kvetoucího pýru, tak začal kýchat. Ten rytíř měl tvrz, 
která se nazývala Kopytník. Pod ní bydleli jeho poddaní, kterým se na dvorcích 
čepýřily slepice. Jednou, když zrovna jedl, dostal od krále pozvánku na hon. A 
o pár dní později se ten rytíř vydal na hon s králem a jeho družinou. Chytili 
srnu a kance a dali je do pytle. V tom rytíř uviděl bílého jelena, který měl 
třpytivé parohy a řekl si, že když ho chytí, bude z něj hrdina. Tak se za ním 
vydal a oddělil se od krále s jeho družinou. Jel pořád dál a dál, až dojel 
do hlubokého lesa, kde kolem něj létaly sovy a netopýři, po zemi se plazili 
slepýši a zmije. Jedna zmije kousla jeho koně do lýtka a on začal klopýtat. 
Doklopýtal se až k jedné jeskyni v hlubokém lese, rytíř seskočil z koně a vešel 
do ní. Zahlédl zlého čaroděje, který vzal bílému jelenu jeho svobodu. 
Po vzájemném souboji, který zlý čaroděj prohrál, ztratil svou kouzelnou moc, 
musel zpytovat své svědomí a pykat za své zlé činy. Bílý jelen se třpytivými 
parohy byl zase svobodný.  

Jakub Gřiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terezie Řezníčková, 5.tř. 
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Škola v Přibyslavi 
V městě Přibyslav byla jedna škola a ta se jmenovala Vysoká škola 

pro pětkaře. Některé studenty tam učili do 20, ale většinou do 25 let, protože 
učení doslova flákali. Byla to internátní škola se starým nábytkem a velkou 
jídelnou, do které se stejně nevešli všichni.  

Ředitelem této školy byl syn bystrého sedláka, který měl stádo kobyl, 
hřebců a hříbat. Dobytku tam měl fůru a nechyběli ani čeledíni a děvečky. 

Ve škole v 5. třídě se zrovna učili o bylinách a jak o ně pečovat. 
Nejhloupější žák Zbyněk to opět celé prospal. Zbyněk bydlí až v Praze a proto 
šel na internát. Ve 4. třídě se učili o býčích zápasech a o Španělsku. Ve 3. třídě 
se učili o různých obyčejích hlavně o masopustu a pomlázce. Avšak 1. a 2. 
třídu tam nemají. 

Tato škola je mezi obyvateli 
Přibyslavi velice známá, protože 
jeden pokoj začal hořet a byt 
vedle začal hořet taky a shořel 
jim celý příbytek. Bylo to pak 
v novinách v celé zemi. 

Od té doby tam děti moc 
nejezdí studovat a rodiče je 
musí přemlouvat, aby změnily 
názor.  

Eliška Pifková 
 
 
Záhada mlýna a lysého upíra 

Slyšel jsem o mlýnu, ve kterém straší. Blýská se tam. Kolem plyne 
hrůzostrašná říčka. Mlýn je plný otravného plynu. Dříve se tam vyráběly 
košíky z lýka. Říká se, že upír, který tam straší, rád polyká lidi zaživa. Jednou 
mi zvědavost nedala a šel jsem se tam podívat. Zjistil jsem, že k mlýnu se jde 
dostat jedině na lyžích. Sjel jsem tedy k mlýnu, odepnul si lyže a vešel dovnitř. 
Rozhlédl jsem se a hned jsem uviděl upíra. Zjistil jsem, že je lysý. Rozvzlykal 
jsem se strachy. Upír byl strašný, smrděl zdechlinou, měl potrhaný plášť 
a zažloutlé nehty. Zuby měl dlouhé aspoň 2 decimetry a obrovskou jizvu, která 
se mu táhla od spánku až po krk. Skočil po mně, ale já byl už dávno pryč. 
Při běhu jsem si namohl lýtko. Doma mě z toho rozbolelo břicho a plýtval jsem 
na něj pelyněk. Udal jsem to policii a ta zjistila, že upír je plyšem obalený 
robot. Policie potom pátrala po člověku, který toho robota do mlýna dal. 
Pachatel byl nalezen a u soudu vzlykal. Dostal 15 let. 

Jakub Zavřel 

Gabriela Dolečková, 6.tř. 
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Křížovka 
 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

 

1. Josef 
2. Půlka 
3. Přítel 
4. Místo odpočinku v parku 
5. Loučí se 
6. Vada zubu 
7. Nástroj ježibaby 
8. Brašna do školy 

 
Tajenka: 
 
______________________________ 

 
Jakub Hyánek, 3. třída 
 
 
 
 
 
 
 

Viktorie Večerková, 5.tř. 
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Rébusy 
 

 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
 
 
 

__ __ __ __ __ __ __ 
 
 
 
 

__ __ __ __ __ __  
 
 
 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
Martina Gřivová, 3. třída 

 

 

HRÁTKY S NĚMČINOU 

��� 

ČÍSLA – ZAHLEN 
 
1 - eins             6 – sechs 
2 - zwei   7 – sieben 
3 – drei  8 – acht 
4 – vier  9 – neun 
5 – fünf  10 - zehn 
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Zkus najít číslovky: 

Dieosneundowoeiesechsoepwdpzweisoeoewoshgoeavfünfwppeäbnsoeaeinssze
hnösoeäsieben 
 
Najdi všechny číslovky od 1 až po 10: 

 

 
 
Vypiš a spočítej příklady: 

+  plus   / - minus  / = ist 
3 + 5 = 

4 + 2 =  

7 + 1 = 

10 – 5 = 

8 – 2 = 

3 – 1 = 
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