
 1 

 

ŠKOLNÍ ČASOPIS 
BŘEZEN 2014 

 

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

 

                   
 

Vážení rodiče, milí přátelé, 

 

máme tady jarní rovnodennost, sluníčko nám zpříjemňuje čím dál víc každý 

den a čas školního roku se již dávno přehoupl přes svou polovinu. Budeme 

odkládat bundy a kabáty, ale pro děti bude ještě nějakou chvíli trvat, než budou 

moci odložit i školní aktovky. Po jarních prázdninách se na ty „velké“ 

prázdniny těší z celého roku nejvíce! Za měsíc už opět na některé z nich čekají 

přijímací zkoušky na Arcibiskupské gymnázium, na deváťáky přijímací řízení 

na střední školy a odborná učiliště. Připravit je na tento životní krok jsme se 

snažili, my pedagogové, po celou dobu jejich docházky do naší školy. Někdy 

jsme byli přísní, někdy jsme byli více shovívaví, 

ale vždycky jsme se snažili dělat svou práci 

poctivě. Otázkou zůstává, zda se k tomu stavěli 

vždycky stejně i žáci. Ti, pro které bude tento 

rok posledním na církevní základní škole, snad 

budou v dobrém vzpomínat a zúročí v životě to, 

co se zde naučili. A nemyslím tím jenom 

vědomosti. Informace se dnes dají snadno 

„vygooglit“, ale jde to s morálními hodnotami? 

Vím, že je to dnes těžké, ale stojí za to neztratit 

dobrý směr, nesejít z cesty. I stávající postní 

doba nám dává možnost více přemýšlet 

o pomoci druhým, o chování k ostatním 

a pravdivosti našeho života. Ať se nám všem 

daří co nejlépe vítězit sami nad sebou a umět 

děkovat za vše a za každý den. A těch darů 

dostáváme dost. Školičku máme pěkně 
         Miriam Kordíková, 9. tř. 
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spravenou, děti k nám přichází, daří se nám v soutěžích … a tak bude radost 

v květnu slavit 20. výročí školy! Do té doby musíme ještě všichni odvést hodně 

práce, abychom mohli být spokojeni, ale už nyní se těšíme na setkání s vámi.  

Přeji vám, rodičům a našim příznivcům, klidné prožívání těchto postních 

dnů a děkuji vám za důvěru, za šíření dobrého jména školy a za každou 

modlitbu, která je pro nás darem a požehnáním.  

   

    RNDr. Olga Loučková 
          ředitelka školy 

 NAPSALI NÁM  

 

Co nelze zvážit?  
Už jste se zamýšleli nad tím, co nelze změřit, zvážit a poměřit? Žáci druhé třídy 

tuto otázku dostali a tady jsou jejich myšlenky: 

 nedá se změřit, kdo je hodný a kdo zlý, jaké má kdo srdce a co skrývá 

vevnitř  

 nezvážíme radost z narozeninového dárku 

 nedá se poměřit láska k lidem a přírodě 

 nezměříme tajnosti a tajemství, které máme 

 nikdo nezváží naše chování k ostatním lidem a k věcem kolem nás 

 nedá se poměřit smutek ze ztráty milované osoby, z nevyléčitelné 

nemoci 

 změřit se nedá ani víra v Boha 

 nikdo nezváží lásku maminky k miminku 

 nepoměříme ochotu a péči, kterou nám maminka věnovala, když jsme 

byli malí a nemocní  

 nikomu se nepodaří zvážit tíhu pravdy a lži 

Žáci 2. třídy 

 

Domácí mazlíček 

Máme doma dvě kočičky, jsou to kočičí 

holky. Jedna je černá a druhá černobílá. Ta 

černá se jmenuje Bublinka. Černobílá je 

Kulinka. Obě kočky mají rády granulky 

a čistou vodu. Občas se honí a hrají si 

s provázkem a gumovou myšičkou. Jinak se 

mnou spí v mé postýlce. Jsem ráda, že 

máme doma tyhle kočičí mazlíčky. 

obrázek + text: Anna Marie Řiháková, 3. tř. 
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Můj domácí mazlíček 

Můj domácí mazlíček byl malý, bílý králíček. Jmenoval se Skypinek. Byl to 

dobrý kamarád, dokud neumřel. Dělal jsem mu opičí dráhy, průlezky, bludiště, 

a také jsme spolu běhali po zahradě. Když byl moc krásný, sluneční den, 

sedávali jsme na zahradě na lavičce. Je veliká škoda, že už u nás není. Moc mi 

chybí.  

      Ondřej Zahradníček, 3. třída 

 

Můj spolužák 

Můj nejlepší kamarád má výšku 130 cm, váží asi 26 kg. Oči má modré, tvář 

bledou a blond vlasy. Téměř nikdy se nesměje. Je to chytrý a velmi tichý kluk. 

Sedíme vedle sebe od 3. třídy. Každý čtvrtek mě doprovází na autobus. Jsme 

opravdoví kamarádi. 

        Šimon Maňur, 3. třída 

 

Dědeček vzpomíná 
 

V lese byl stromeček         Teď už je v důchodu, volno má, 

a pod ním stál dědeček.        může roztáhnout křídla svá. 

Stál a čekal, čekal a stál,       A zajít na procházku do lesa, 

sluneční paprsek ho jemně hřál.       zavzpomínat, tiše si zaplesat. 

 

Na co že to čekal v lese,       Tak v lese byl jeden stromeček 

až se mu modré z nebe snese?        a pod ním se radoval dědeček. 

Nebo jen tiše vzpomínal, 

na dobu, kdy si s hračkami hrál?   Marie Němčáková, 5. třída 

 

 

Na dětství a radovánky, 

na všechny poštovní schránky, 

do kterých zamilovaná psaní házel, 

na to, jek brambory sázel. 

 

Na námluvy, na nošení růžiček, 

a jak svému synáčkovi držel malíček. 

Na své první zaměstnání, svou práci, 

celý život byl v továrně, 

jak ptáček v kleci. 

 

 

              Libuše Vráblíková, 7. tř. 
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Proč se těším na jaro? 
 

Jsem ve škole a nemůžu myslet na nic jiného, než na jaro. Pojedu 

do Prusenovic, kde je jaro lepší než ve městě. Budu pozorovat, jak se rodí malí 

králíčci. Budu si s nimi hrát. Uplynulo to jako voda a konečně zazvonil školní 

zvonek. Začínají prázdniny! 

Kamila Nováková, 4. třída 

 

Už konečně rozkvetou krásně vonící květiny. Například konvalinky, fialky 

nebo šeříky. Také stromy rozkvetou a přivolají včelky. Zvířátka se probudí 

ze zimního spánku. Děti už nebudou vysedávat doma, ale začnou sportovat 

a pobíhat po zahradách… Je mi líto, že jsem si v zimě neužila lyžování a letos 

o jarních prázdninách nepojedeme na hory, ale i doma se určitě nudit nebudu. 

Michaela Suchá, 4. třída 

 

Jaro je podle mě nejkrásnější roční období. Rozkvétají květiny, všude to 

voní. Příroda se probouzí ze zimy. Taky všechen hmyz se probouzí. Mravenci 

začínají pracovat a stavět mraveniště. Brouci vylézají z úkrytů. Začíná růst 

tráva, květiny, rostliny, zazelenají se stromy a my začínáme sázet první 

semena. Proto se těším na jaro. 

Jan Doubrava, 4. třída 

 

Na jaro se těším, protože rozkvetou květiny a stromy. Také se těším, když 

pojedeme na chatu, chalupu a budeme sbírat léčivé rostliny do čaje. Na jaře 

v březnu má moje malé sestřička narozeniny, už vybírám dárečky! Budeme 

chodit na výlety do přírody a vše bude krásně vonět. Na jaro se moc těším, je to 

moje velmi oblíbené roční období. 

Michal Pospíšil, 4. třída 

 

Rozkvetou stromy a na ně 

přiletí ptáci. Narodí se nová 

mláďata. Nasbíráme pampe-

lišky a z nich uvaříme med. 

Budou rozkvétat různé 

květiny, které jsme před tím 

zasadili. Přiletí včely a budou 

opylovávat květiny. Nastanou 

jarní prázdniny a my budeme 

jezdit na kole. Při vycházkách 

po městě navštívíme min-
 Terezie Ševčíková, 9. tř. 
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covnu a možná i zámek. Vyjdeme si do Podzámecké a Květné zahrady 

a budeme obdivovat krásu květin. Na bazéně se určitě setkáme s kamarády 

při skotačení ve vodě. Ale hlavně je jaro hodně sluníčka a teplíčka, nádherné 

vůně rozkvetlých květin kolem nás a dobrá nálada lidí spojená s tímto 

přicházejícím ročním obdobím. Už se na jaro moc těším.  

Jaroslav Lecián, 4. třída 

 

Na jaro se těším, protože bude tepleji, pokvetou petrklíče, sněženky a další 

jarní květiny. Jaro mám ráda ještě proto, protože vždycky, když jdu domů 

ze školy a cítím tu vůni jara a sluníčko pěkně svítí, tak jsem taková veselejší 

a šťastnější. Postavíme na zahradě trampolínu a každé odpoledne na ní skáču, 

běhám a chodím ven s kamarádkou. Pak s ní před večerem ráda pozoruji, jak se 

přivírají květy a večer se úplně zavřou. I když mám ráda jaro, ještě víc se těším, 

až ho vystřídá léto. 

Zdislava Dolečková, 4. třída 

 

Moc se těším, až zase budou rozkvétat květiny a kvést stromy. Přiletí k nám 

ptáčci a budeme zase moct nosit krátké rukávy. Ale také se hodně těším 

na jarní prázdniny, kdy si odpočineme. Budeme zkoumat přírodu, ale také že se 

vyspíme. Celé dny budeme sportovat, takže vytáhneme kolečkové brusle, kolo 

a koloběžku. Ale také se moc těším na Velikonoce a ještě snad víc 

na velikonoční pondělí. I když netěším se na ráno, protože můj brácha vždycky 

vezme tatar a vyhání nás z postele. Takový budíček jsem si nikdy ani ve snu 

nepřála! Taky se těším na velikonočního beránka. Doufám, že si všichni 

o jarních prázdninách odpočinou a zase se shledáme ve škole! 

Agáta Kvapilíková, 4. třída 

 

Pomalu přichází jaro. 

Sluníčko hezky svítívá. Co 

nevidět vyměníme v šatníku 

svetry za trička s krátkým 

rukávem. Také dny jsou 

delší. Zbývá tedy více času 

na rarašení venku. Už mě ani 

tolik nebaví vysedávat 

u počítače. Na trávníku 

i na zahrádkách rozkvétají 

květiny. Jednu si utrhnu 

a dám ji mámě. 

obrázek + text: Vojtěch Kapounek, 4. třída 
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Jaro to jsou rozkvetlé pampelišky, které svými kloboučky oživují louky. 

Čas, kdy strom vyraší první pupeny, ze kterých za chvíli vykvetou voňavé 

květy. Čas, kdy začnou poletovat první včely, aby opylovaly, a my si můžeme 

odpočinout a přemýšlet nad tou krásou, kterou nám jaro přineslo. Ten pohled 

nebo jen to pomyšlení, kolik přírůstků přibude do zvířecích rodin. První fialky 

mezi pampeliškami vmísí fialový občas i bílý nádech. Když jdu domů ze školy, 

tak z pampelišek pletu věneček, který pouštím po potoce.  

Zuzana Císařová, 4. třída 

 

Těším se na jaro, protože bude delší den. Pojedeme do Velkých Karlovic, 

vytáhnu kolečkové brusle a jak je mým zvykem, shodím tři kila, protože budu 

stále v pohybu. Budu chodit ven s kamarádkami a s kamarády. U Hyánků, kde 

si často hrajeme, vytáhnou trampolínu. Budeme dělat salta, kotouly a možná 

i přemety. Určitě budeme také chodit do lesa poznávat jarní květiny 

a pozorovat probouzející se přírodu. Taky na zahradě bude spousta práce a my 

děti budeme muset pomáhat. Doufám, že naše včelky v pořádku přezimují 

a koncem jara vytočíme první med. Jaro mám ráda i proto, že léto a prázdniny 

jsou už za rohem. 

Anna Vymazalová, 4. třída 

 

Co dělali a kde byli prváci o jarních prázdninách? 

 u babičky, na výstavě loutek v muzeu a také jsme sadili cibuli 

 na výletě 

 v bazéně a na bowlingu 

 na zahradě 

 na horách a dostal jsem 

diplom 

 na výstavě motorek 

 ve Velkých Losinách 

 lyžovali jsme na horách 

 v zoologické zahradě 

 u paní doktorky 

 na bruslení a také na 

legofilmu v kině 

 užíval jsem si na táboře 

 v Kutné Hoře u babičky 

 jezdil jsem na kolečkových bruslích 

 hrál jsem si s kamarády venku 

 díval jsem se na televizi 

       Viktorie Večerková, 7. tř. 
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Jakou roli v mém životě hrají peníze? (z prací žáků) 
Peníze. Potřebuji je k životu, ale je to všechno, co je  pro život nezbytné? 

Ano, potřebuji je, ale nejsou vším. Ptáte se asi  proč?  Odpověď zní: „Za peníze 

si nemůžete koupit přátelství, lásku, zdraví!“…  

„Kapka lásky má vždy větší cenu než pytel zlata.“ (F. Bodelschwingh) 

Kristýna Hromádková, 9. třída 

 

Peníze, co to vlastně je? Kus papíru? Pro někoho všechno, pro někoho nic. 

Někteří jimi zachraňují životy, jiní je díky nim berou. Ale co je to vlastně 

život? Můžeme ho dát, ale když už ho vezmeme, nejde to vrátit, a to si spousta 

lidí bohužel neuvědomuje. Každý člověk je něčím výjimečný. Třeba svůj život 

miluje a za nic nemůže, když je na nesprávném místě v nesprávný čas.  

Martina Veselá, 9. třída 

 

 CO JSME SPOLU PROŽILI  

 

Lyžák 2014 

Dneska lyžák máme,  

na svah pospícháme,  

nahoru dolů z kopce jeď,  

oblouček, zatáčka spadni teď. 

 

Na lyžích cviky děláme  

a pořád jen padáme. 

Chybami se sice člověk učí,  

však na svahu nás stále mučí. 

 

Každé ráno bývá rozcvička,  

slunce nám svítí na líčka.  

Snídaně nám zachutná,  

do celého dne sílu dá, 

jenže ji zas vyčerpáme,  

když na svahu výkon dáme. 

 

Ulehnem znavení večerem,  

však s východem svěží začínáme další den.  

 

E. Pifková, L. Prchalová, V. Pšenicová, K. Suchánková,  

G. Tomečková, V. Večerková, L. Vráblíková, 7. třída 

                    Jan Galatík, 8. tř. 
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PROJEKT ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL  

 

V podání 1. stupně: 
Každý rok naše škola pořádá nějaké projekty. Tentokrát to bylo na téma 

Zdravý životní styl. První stupeň se zapojil do projektového dne velmi aktivně. 

Každá třída měla za úkol zpracovat cenné a zajímavé informace. Zaměřili jsme 

se hlavně na zdravou výživu, spánek, sport a potraviny.  

První třída si připravila mnoho básniček o zelenině a ovoci a taky o tom, 

proč bychom tyto potraviny měli jíst.  

Druhá třída si přichystala velmi hezkou divadelní scénku: Verunčin sen 

s nápaditou písničkou. Tato holčička chtěla sníst místo jablíčka bonbonek. 

Ještě, že usnula! Zdálo se jí o zdravém a nezdravém jídle, o zubních kazech 

a o jejich souboji. Když se probudila, byla ráda, že to není doopravdy. Raději 

dala přednost zdravému jablíčku, které s chutí posvačila.  

Třetí třída povídala spousty zajímavostí o vitamínech, ovoci a jídle, 

ve kterém se vyskytují. Potom zazpívali i anglickou písničku o ovoci.  

Čtvrtá třída s sebou přinesla pěveckou náladu, ale i desatero zdravého 

života. Představila nástěnku s desaterem zdravého životního stylu a pak také 

písničku právě o životním stylu a závislostech. 

A teď pátá třída. Naše téma bylo zdravá výživa. Měli jsme připraveny 

čtyři velké panely se zdravými ale i nezdravými produkty. A taky jsme si 

nachystali písničku.  
Po celý den nás provázela skvělá atmosféra a dobrá nálada.  No zkrátka 

velmi jsme si užili a také jsme se skvěle pobavili. Na závěr jsme zazpívali 

písničku Pochod Praha Prčice. Ale už je to pryč. To je škoda. Ale co, příští rok 

bude snad projekt taky. Teda aspoň doufáme. 

Veronika Vičarová, 2. tř., Aneta Měsícová a Nikol Nováková, 5. tř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nikol Benešová, 3. tř. 
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Zdravý život každý chtěl by mít, 

to by musel ale zdravě jíst. 

Mrkev je zdravá na oči,  

kolem cibule se zdraví jen točí. 

 

Hlávka zelí, ta je zdravá,  

okurka je pro mě ta pravá. 

Červená chilli paprika, 

ta je hořká, jak naše matematika. 

 

 

Jablko, hruška, švestky, 

díky nim se postavíme na běžky. 

Zdravý je taky sport - třeba plavání. 

Na tenhle sport mají Češi nadání. 

 

Na olympiádě se nám velmi dařilo 

a schválně sluníčko by nejradši pařilo. 

A to je konec téhle básničky, 

Jestli se chcete dozvědět víc, 

zeptejte se své babičky. 

Julie Sigmundová, 5. třída 

 

V podání 2. stupně: 
Ve čtvrtek 27. února proběhl na naší škole projekt na téma Zdravý životní 

styl. Všichni učitelé i žáci se sešli v učebně biologie. 

Jako první vystoupili šesťáci se svými prezentacemi o denním režimu. Vždy 

šly dvojice studentů nebo i jednotlivci, aby mohli před celým obecenstvem 

odprezentovat svoji práci, kterou si pečlivě připravili. Vyprávěli nám o tom, jak 

si správně rozvrhnout den, který by správně měl obsahovat vše od práce, 

přes odpočinek až po časové rozvrhnutí jídel. Zvlášť se nám líbila prezentace 

Štěpána Sehnala a Štěpána Kantora, kteří vyprávěli o historii hygieny, tedy 

toalet, toaletního papíru apod. Také bychom chtěly ocenit, že vše nedělali jen 

na počítači. Pod vedením paní učitelky Sukupové se postupně vystřídaly 

všechny děti ze šesté třídy a na řadu přišla 

třída sedmá.  

Pak učitel Rezek se svou třídou navštívil 

zdravotnické centrum zabývající se zdravým 

životním stylem, a především pohybem. 

Zkoušeli si zde různá měření. Například jak 

moc mají ploché nohy nebo co všechno 

obsahuje jejich tělo (tuk, voda, atd.). 

Informace, které nasbírali na své exkurzi 

do zdravotnického centra, pak obsáhli 

ve svých prezentacích. Někdy tam byly 

i docela zajímavé obrázky, které vypovídaly 

o tom, co během jejich pobytu v centru dělo. 

Zaujalo nás, že třeba Jakub Zavřel přinesl 

svůj vlastní přístroj na měření dechu, a tím 

zpestřil celý projekt.  

Kateřina Olšanská, 8. tř. 
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Potom nastoupila osmá třída. Žáci této třídy si pro nás pod laskavým 

dohledem paní učitelky Floriánové připravili celkem tři prezentace, které byly 

všechny na téma trávicí soustava člověka. Při první prezentaci jsme si zhruba 

udělali představu o tom, jak taková trávicí soustava vypadá, další pojednávala 

o nemocech trávicí soustavy a nakonec se v prezentaci vycházející 

z průzkumu stravovacích návyků osmé třídy ukázalo, jak jsou které potraviny 

oblíbené. Výstup osmé třídy byl zakončen ochutnávkou různých salátů, které 

připravili právě žáci této třídy. 

Nakonec přišla na řadu i devátá třída. Jejich povídání o zdravé výživě bylo 

více než zajímavé. Vymyšlený příběh o stvoření světa a následných trablích 

ve formě tloustnutí byl naprosto úžasný. Zjištěné informace o tom, co kdekterá 

jídla obsahují, byly mnohdy až odpuzující, ale na druhou stranu poučné. 

Na ukázku nám připravili spoustu obalů od všemožných potravin. To vše 

pod taktovkou paní učitelky Laurenčíkové. 

Hodně se nám líbilo, jak se všichni snažili a obzvláště šestá třída, která se 

takového projektu na 2. stupni zúčastnila poprvé a přitom se bála možná méně 

než někteří ze starších. Také bylo fajn, že některé třídy připravily občerstvení 

nebo nástěnky. Celý projekt se nám jednoduše moc líbil. Byly bychom rády, 

kdyby se dělaly častěji.  

Marie Pavlíková a Gabriela Pitruzzellová, 8. tř. 

 

Desatero zdravého životního stylu 
 

1. Pravidelnost 

 Chceš být zdravý jen a jen? Sportuj proto každý den! 

 Zacvičte si všichni se mnou, ve skupině nebo ve dvou. 

 Kdo chce zdravé tělo mít, ten si půjde zacvičit. 

 

2. Zdravá strava 

 Strava musí býti dobrá u člověka nebo obra. 

 Bez ovoce zeleniny, chybí tělu vitamíny. 

 Mléčné výrobky také jez, ať nekousne tě žádný pes. 

 Kup si místo hamburgeru rajče, mrkev, okurku.  

 

3. Překonejte lenost 

 Lenošení to nic není, svaly v bečku sádla změní. 

 Lepší je hrát kuželky, než sedět doma u telky. 

 

4. Každý stroj potřebuje palivo 

 Abys mohl zdravě žít, musíš čistou vody pít. 

 Chceš zdravý vždycky být? Nesmíš colu hodně pít. 
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5. Spánek nad zlato 

 A co znal i hloupý Janek? Že tělu, duši svědčí spánek. 

 Spaní je důležité moc, večer spát a dobrou noc! 

 

6. Chvilka pro sebe 

 Na procházku pojď se mnou taky, ať zaženeme v mysli mraky. 

 Odpočiň si u knihy, elán ti pak nechybí. 

 

7. Každý svého zdraví strůjcem 

 Nechceš hodně tuku mít? Musíš zdravě sportovat a žít. 

 Jak nám stará moudrost praví, čistota je půlka zdraví. 

 Oblékej se podle tepla, aby se tě nemoc lekla. 

 

8. Zvládání stresu 

 Nechceš-li se stresovati, musíš čistou mysl míti. 

 Tělu také prospívá, když nejsi žádný protiva. 

 

9. Pozor na závislosti 

 Drogy, pivo zahoď pryč, toť do života nový klíč. 

 Závislost na kouření dobrá pro nikoho není. 

 

10. Láska a dobrá nálada 

 Komu zdraví nejvíc přeje? Tomu, kdo se často směje. 

 Snaž se být vždy veselý, v pondělí, středu, neděli. 

 

Desatero dodržuj, řiď podle něj život svůj! 

Žáci 4. třídy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anna Mičolová, 6. tř. 
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Víme, co jíme?… aneb Éčka v potravinách 
9. třída si v rámci přípravy na projekt „Zdravý životní styl“ zahrála 

na detektivy. Při svém pátrání jsme se snažili odhalit tajemství, která skrývají 

drobné etikety běžných potravin i nápojů. Kromě výživových hodnot nás 

zajímalo složení a přídatné látky „tzv. aditiva“.  Přídatné látky jsou 

pojmenovány E – kódem, a jsou určena číslicí. Ovšem výrobci mohou užívat 

i slovní chemické názvy (aby to spotřebitel neměl tak jednoduché). E – kódy 

mají mezinárodní platnost z důvodu dovozu i vývozu potravin. Přídatné látky 

vzbuzují v mnoha lidech nedůvěru a vzhledem k jejich velkému rozsahu je 

těžké se v nich správně orientovat. Ve své prezentaci stručně uvedli základní 

kategorie přídatných látek a hlavně upozornili na zdravotní rizika s nimi 

spojená.  

P.S. „Člověk nemá většího nepřítele než sám sebe“(Cicero). 

Někdy je opravdu těžké umět si odříct dobré jídlo, mít pevnou vůli.  

Jde to, stačí chtít. Postní doba je k tomu jako stvořená. 

9. třída 

 Z NAŠICH SOUTĚŽÍ  

Sběrové soutěže 
 

 Sběr starého papíru – 2. kolo:  7. – 11. dubna 2014 

 

 Sběr použitých baterií a malých elektrospotřebičů – po celý školní rok 

 

 Sběr víček z  PET lahví pro Honzu Laurenčíka– po celý školní rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kateřina Kantorová, 9. tř. 
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 HRÁTKY S NĚMČINOU  

 

BYDLENÍ = s Wohnen 
 

obývací pokoj = s Wohnzimmer 

koberec = r Teppich 

křeslo = r Sessel 

pohovka = s Sofa 

televizor = r Fernseher 

skříň = r Schrank 

lampa = e Lampe 

stůl = r Tisch 

polička = s Regal 

okno = s Fenster 

dveře = e Tür 

 

1. Pojmenuj, co je na obrázku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Číselný kód použij pro získání schovaných slov 
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Komiks oceněný v literární soutěži Knihovny Kroměřížska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gabriela Pitruzzellová, 8. třída 
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