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Katka Vachková, 5.B 

Zimní číslo plné skvělého čtení a zábavy! 
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Milí žáci, učitelé a čtenáři našeho časopisu, 

vítáme vás a do nového roku přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí. Blíží se i 

pololetní vysvědčení, takže přejeme samé jedničky, a těšit se můžete na pololetní a 

jarní prázdniny!!! V tomto čísle se dočtete spoustu zajímavých informací o zimním 

čase, sportu a zvířatech. Ale to hlavní se nezměnilo. Opět na vás čekají oblíbené 

rubriky, zprávičky ze školy, příběhy, básničky a zajímavosti. Nebude chybět ani 

spousta úkolů, hádanek, přesmyček, křížovek a kvízů.  

Přejeme pěkné čtení a skvělou zábavu! 
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Výtvarná soutěž 
V průběhu prosince se 

na naší škole uskutečnila 

výtvarná soutěž pro 

žáky 1. stupně s názvem 

"Vánoce u nás doma". 

Děti měly namalovat 

nebo nakreslit, jak 

vypadají vánoční svátky 

u nich doma. 

 

V kategorii 1. – 3. tříd se na 1. místě umístily Ema Potěšilová z 1.A a Aneta Hrbáčová ze 3.B, 

2. místo obsadily Vanesa Veličková z 1.B a Vendula Magerová ze 3.B, 3. místo získali Adéla 

Křivánková z 3.B, Isabela Černá z 1.A a David Petruška z 1.B. 
 

V kategorii 4. – 5. tříd se na 1. místě umístily Hana Potěšilová z 5.A a Isabela Siudová ze 

4.A, 2. místo obsadily Tereza Friedrichová a Alžběta Friedrichová z 5.A, 3. místo získaly 

Markéta Ochynská ze 4.B a Tereza Dubnová z 5.A. 

Katka Mlynková, 5.B 
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ZPRÁVIČKY Z  NAŠÍ ŠKOLIČKY  

Návštěva Planetária  
21. 11. navštívili žáci 5.A a 5.B Planetárium Ostrava. V nově 

zrekonstruovaném objektu měly děti dostatek času, aby si užily, 

vyzkoušely, prozkoumaly všechny možnosti, které nabízí zdejší 

Experimentárium. Děti si vyzkoušely simulátor měsíční gravitace, 

gyroskop, interaktivní globus, tornádo, prohlédly model polární záře, 

model plynné planety, plazmovou lampu, telurium, prošly se zrcadlovým 

labyrintem. Jistě bychom mohli objevovat další zajímavosti, ale na nás čekal v sálu planetária úžasný 

film “Napříč Sluneční soustavou“. Součástí projekce byla i živě komentovaná prohlídka hvězdné oblohy.  

Čertí škola v prvních třídách 

Čekání na večerní mikulášskou nadílku jsme si v pondělí 5. prosince v prvních 

třídách zkrátili v čertí škole. Čekal nás den plný čertího čtení, psaní, 

počítání i tvoření. Se všemi záludnými úkoly jsme si se ctí poradili. A protože 

jsme pracovali hezky, spolupracovali jsme s kamarády a všechny úkoly jsme 

splnili správně, zasloužili jsme si sladkou odměnu. Čertí den jsme si pořádně 

užili. 

Zvířata našeho lesa  

V pondělí 19. prosince zažily děti 3. tříd nevšední školní den, jehož 

tématem se stala zvířata našeho lesa. Největší úspěch měla beseda s 

myslivci, kde se děti dozvěděly mnoho nových informací a seznámily se s 

jejich prací. Děti si mohly sáhnout na kožky různých zvířat, paroží či 

tesáky i pravou mysliveckou zbraň. Prvenství v oblíbenosti však získal 

myslivecký pes, kterého si s nadšením hladily. Projektový den pokračoval 

učením. V matematice jsme řešili slovní úlohy týkající se zvířat v lese, ve čtení jsme si přečetli pohádku 

O neposlušné srnečce a náš den jsme ukončili výrobou lojových koulí pro ptáčky, které jsme zavěsili po 

stromech v okolí školy. A jak se líbil den přímo dětem? 

Pošli příběh dál 

V naší škole se snažíme vést děti k četbě, lásce k pohádkám, napínavým 

příběhům a zvídavému bádání v encyklopediích. Už druhým rokem 

probíhají v naší škole čtenářské dílny. Žáky 5. B čtenářské dílny natolik 

nadchly, že během listopadu a prosince zorganizovali miniprojekt pod 

názvem Pošli příběh dál. Žáci nosili do školy dětské knížky, které je už 

nezajímají, ale mohly by se líbit někomu jinému. Sešlo se téměř třicet 

knih, které dále poslouží dětem ve škole a pomohou jim vyplnit volný čas při čekání na kroužek nebo na 

autobus. Děkujeme všem žákům, kteří ochotně přinesli knihy a pomohli dobré věci.  

Petronel chemikem 

I Anděl Páně se může přichomýtnou k chemii. Obzvláště na Ostravské 

univerzitě, když dostane od samotného Mikuláše za úkol, aby pomocí chemických 

kouzel vykouzlil hromadu sněhu, víno z vody a vánoční šišky. Na některá kouzla 

potřeboval i dětské pomocníky. A protože jsme tam byli my, 2.C, měl jich na 

výběr dost. Všichni si pak svou pozorností a zaujetím vysloužili andělský chemický perník. 
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ZIMA HROU OČIMA DRUHÁKŮ 
Ze zimních sportů se vykoulely samohlásky, dopiš je … 

 

L _ Ž _ V _ N _   S _ Ň K _ V _ N _   B _ B _ V _ N _ 

 

 

 

H _ K _ J   B R _ S L _ N _   K _ _ L _ V _ N _ 

 

 

 

 

 

 
Copak si špitají sněhuláci na zahradě?  
Dva sněhuláci stojí na zahradě … 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Dokončení najdeš, když vyluštíš rébus: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Honzík Matuška 2.B 

Mattia Delle Fave 2.A 
Adélka Pospíšilová 2.B 

Štěpán Lencse 2.B 

Už zase, ale 

aspoň nám … 

Podívej, sněží. 

Anička Veselá 2.B 

Štěpánek Lencse 2.B 

Barča Hnilicová 2.A 
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Dokresli sněhulákovi všechno, co mu chybí… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Najdi stejné čepice a barevně je zakroužkuj. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Dozdob čepice. 

 

 

 

 

 

 
 

Adámek Fabiánek 2.A 
Filip Bena 2.C 

Míša Popek 2.C     Hynek Rak 2.B 

Kuba Häring 2.C    Natálka Kostková 2.B 

Zima, zima končí, 

Ježíšek se loučí. 

Jaro už je tady, 

radosti je plno 

všady. 

2.A+C Terezka 2.C Natálka Parchaňská 2.A 

Kuba Häring 2.C     

Eveli Martínková 2.B 
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ZDRAVÍ JAKO RYBIČKY 
V 5. B jsme měli projektový den, kdy jsme se dozvěděli, jak nejlépe bojovat proti bacilům. A 

co jsme zjistili? Musíme se aktivně hýbat a sportovat, chodit na procházky. Správně a 

pravidelně jíst kvalitní a čerstvé jídlo. Zajistit tělu dostatek tekutin (voda, čaj, ředěné 

džusy). Zajistit dostatek vitamínu C (citrusy, kiwi, kyselé zelí), zinku, hořčíku, vitamínu D a 

vitamínu E (ořechy, luštěniny, listová zelenina). Musíme jíst maso, hlavně to rybí. Nesmíme 

zapomenout na mléčné výrobky. Pro naše tělo je důležité také pravidelné otužování a 

odpočinek, hlavně pravidelný spánek. 

Honzík Himlar 

Kvíz od Mirka Kostky: Vyber to správné písmenko 
1) Jaké zvíře patří k Vánocům? 

a) Los           b) skřivánek                c)  slon              d) sob 

2) Co je zdravé? 

u) ovoce a zelenina  b) sladkosti   i) lítání po domě  e) ležet v posteli 

3) Co je sladké, ale nezdravé?                 

b) ovoce        k) sladkosti   z) železo  r) hlína 

4) Co je sladké, ale zdravé? 

i) housenka    f) kaktus  á) mango   c) Lion 

5) Seskupení stromů se nazývá 

k) vesnice  d) moře   b) kokos  t) les 

6) Co je kyselé a zdravé? 

a) mouchy  y) citrón   k) kámen   m) čokoláda                                                                                         

Piráti kradli _________________, které se třpytily.                              

 

Zdravíčko! 
Eva Bijoková 

Ovoce má hodně vitamínů,      Jednou jsem se neoblékl, 

doplňuje ti imunitu.                do zimy jsem takhle šel 

Když ho budeš jíst,                 a ucítil jsem divný pocit jen. 

budeš více zdravý.                  Že mě někdo bacil. 

Je to vzácný poklad,               Pozor! Byl to BACIL! 

jak se praví.                           A dostal jsem kašel. 

 

Pomeranče, jablka 

nebo třeba okurka, 

zelenina není špatná, 

naopak, je hodně zdravá. 

 

Hádanky  
Danek Guňka 

Kolik židlí má noha?               

Leze to po stromech a je to modré.          

Mám v batohu koblihy. Když uhodneš kolik, dám ti obě dvě. 
 (0, 2, veverka v montérkách) 

B A S V Á N O C E J 

R E V L K P Z M L A 

U M Í O V O C E K B 

S O Č Č T S N S U L 

L R K K L Y Ž E C K 

E T A A D Z Ě V H O 

M S N Í H B O B Y B 

Najdi 11 slov 

Aurelie Čápová 

Adam Fritsch 
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KAŽDÝ MÁ SVÉHO KONÍČKA 
Babiččina největší záliba je pěstování 

květin a luštění křížovek. Tatínek chodí 

střílet na střelnici. Maminka se věnuje 

výcviku psa Nera. Můj bratr Honza 

nejraději hraje počítačové hry. Já rád 

chodím fandit hokejovému týmu HC 

Vítkovice Ridera. Společně rádi lyžujeme.  

Michal Karkoška 

Tatínkovou největší zálibou jsou hory. Chodí na výšlapy a tam spí 

pod širákem. Maminka nejraději chodí na procházky a našima dvěma psy a ráda se 

stará o zahrádku. Můj koníček je házená, mám rád tréninky, ale ještě víc zápasy.  

David Bystroň 

Badminton 

1. Čím se odpaluje košík? 

a) puškou 

b) pálkou 

c) hokejkou 
ŘEŠENÍ: 

1. b), 2. c), 3. a)  

       

2. Na čem se hraje badminton? 

a) na betonu 

b) na ledu 

c) na kurtu 

3. Přes co se badminton hraje? 

a) síť  b) auto  c) dům 

Tomáš David

Četba knih 

1. Kdo napsal první českou 

kroniku? 

a) Božena Němcová  

b) Zdeněk Miler 

c) Kosmas 
 

2. Kdo napsal knihu Dášenka čili život 

štěněte? 

a) Zdeněk Miler 

b) Karel Čapek 

c) Josef Čapek 
 

3. Kde se půjčují 

knihy? 

a) v knihopůjčovně 

b) doma 

c) v knihovně    ŘEŠENÍ: 1. c), 2. b), 3. c)        

Hana Potěšilová, T + A Friedrichovy 

Sport 

1. Jak se jmenuje slavná česká 

tenistka? 

a)  PETRA KVITOVÁ 

b)  LUCIE BÍLA  

c)  MARTINA SÁBLÍKOVÁ 
 

2. Jak často se pořádá olympiáda? 

a)  CO 5 LET  

b)  CO 2 ROKY 

c)  CO 4 ROKY 

 

3. Jak se jmenuje český judista, který 

letos vyhrál olympijské hry? 

a)  LUKÁŠ KRPÁLEK 

b)  PETR ČECH 

c)  KAREL GOTT 
ŘEŠENÍ: 1. a), 2. c), 3. a)        

Melánie Gráfová     Připravili žáci 5.A
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ZVÍŘATA NAŠEHO LESA – PROJEKT 3.A A 3.B 
Křeček Snížek 
Byla jednou jedna holčička jménem Aneta. Aneta chtěla křečka. Maminka jí tedy 

křečka koupila, byl bílý jako sníh. Snížek s Anetkou zažil spoustu dobrodružství. 

Jednou odjela Anetka s rodiči k babičce a dědovi, omylem ale nechala křečkovi 

otevřenou klec. Snížek běhal po pokoji, až narazil na mikinu od Anetky.  Víte, co s ní 

udělal? ROZKOUSAL JI.  

Co asi udělala Anetka, když se vrátila domů?                                                               
 Aneta Poštulková 3.A 

 
Lesní kriminálka 
Bylo jednou jedno lesní městečko. Jednoho 

dne přiběhl ježek s tím, že se na konci lesa 

stala VRAŽDA! Na konci lesa ležel mrtvý malý 

koloušek. Všichni z toho byli moc moc smutní.  

Vražda se řeší dodnes. Kdo to mohl asi být?  

    Kája Pavlasová 3.A 
                                                  

Eliška Stejskalová 3.A 

 

O srnečce 
Byl jednou jeden les a v tom lese žila malá srnka. 

Protože byla dcerou jelena - krále lesa, myslela si, 

že všechna zvířátka jsou její poddaní a musí ji  

poslouchat. Její rodiče jelen a laň jí často opakovali,  

že se k nim tak nemůže chovat, protože by jim                                                                

to bylo líto. Ale srnka neposlouchala a ……                                                                                
                                                                                                                                                                                       

Otázka:                                               Adam Bartoš 3.A 

Jsou v úryvku pravdivé informace?  

Pokud znáš odpověď, přijď si do 3.A pro odměnu.         Aneta Poštulková 3.A 

Odměnu za správnou odpověď získávají jen první 

2 žáci z každé třídy.                                   Žáci 3.A                                

 

Přesmyčky – najdi zvířata, která žijí v našem lese 

EJLEN _______________  ŽEJEK ________________ 

LIŠAK _______________  SAVO _________________ 

KANU ______________  ĚMDVED ______________  Adéla Křivánková 3.B 
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         Les            Básnička o zvířátkách 
V lese to je prima,       Přes paseku v lese,  

I když je nám někdy zima.    medvěd maso nese. 

Zvířátek tam žije mnoho,     Veverka se nese, 

srnka, zajíc i bažantí kohout.    co ten medvěd nese?  

Musíš být ukázněný a potichu,     Ježek dupe v mechu,  

pak možná uvidíš datla i ropuchu.   sotva popadá dechu. 

  Eliška Bystroňová 3.B    Sova tady pořád houká,  

        a datel na nás pořád kouká. 

        Mravenci běží, maso drží,  

Uhádneš, kdo se schovává v křížovce?  bumbác! A už leží. 
        Maso spadlo do rybníka, 

 kdo ho snědl? Přece štika. 
  Adéla Křivánková 3.B  

      

1. Kdo má dlouhý chobot? 

2. Mluvící pták 

3. Samice lva 

4. Domácí pták 

       5. Mládě krávy  
Jakub Stanovský 3.B 

Chování v lese 
Příroda je moc pěkná, nesmíme jí ubližovat. 

V lese se nesmí křičet, protože byste 

vyplašili zvířátka a ty by se moc a moc bála. 

Když jdete s rodiči na piknik do lesa, tak 

tam nesmíte nic po sobě zanechat. V zimě 

v lese tam spí třeba ježek, nebo medvěd. 

Medvěd spí v zemi a ježek spí v 

________________. 

     
 Hrbáčová Aneta 3.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendula Magerová, Eliška Himlarová 3.B 
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ZIMNÍ SPORTY A JÁ 
Zima není jen hrabání sněhu a posedávání u kamen, není totiž vůbec 

nudná. V zimě venku nemusíš pouze stavět sněhuláky a koulovat se, ale 

můžeš i sportovat. Třeba tak, že si vyjedeš na sjezdovku a můžeš 

krásně lyžovat. Nebo se rozhodneš bobovat a sáňkovat na kopečku za 

domem. Když je zamrzlý rybník, běž si zabruslit. Kluci si mohou 

s kamarády zahrát lední hokej. Každý si může vybrat svůj sport, ale někdo třeba sleduje 

v televizi mistrovství světa a světové poháry v zimních sportech.   Isabela Siudová 

Já a lyžování 
Když jsem chodil do druhé třídy, stál jsem poprvé na lyžích. Nejdřív jsem to neuměl, ale teď 

už jsem se zlepšil. Začal jsem nejprve lyžovat bez hůlek, pak s hůlkami. Než se někdo naučí 

lyžovat, chvíli to trvá. Výsledek ale stojí za to.     Lukáš Lednický 
 

Stadiony jsou prima 
V průběhu letošní zimy jsem navštívila tři stadiony. Na prvním jsem 

sledovala hokejový zápas. Potom jsme si byly s mamkou zabruslit a moc 

se mi to líbilo. Proto jsem si to zopakovala ještě 

jednou, doprovázela mne teta se strejdou.      
Elen Škrabalová 

Mé lyžování 
Rád se s taťkou učím lyžovat. Už to trochu umím. 

Loni jsme byli na chatě Čučoriedka. Byla tam malá a velká sjezdovka. My 

jsme chtěli jezdit na té menší. Nastal však problém. Nejdříve jsme totiž 

museli sjet půlku svahu, protože chata stála uprostřed velké sjezdovky. 

Bylo to docela těžké, ale nakonec jsme to zvládli.      Filip Kociolek 

 

Sleduješ zimní sporty? 
(Spoj jméno sportovce a disciplínu, ve které reprezentuje naši vlast.) 

1. Biatlon – ženy     A   M. Sáblíková 

2. Biatlon – muži     B   M. Březina 

3. Rychlobruslení     C   Š. Strachová 

4. Krasobruslení     D   Moravec, Krčmář 

5. Sjezdové lyžování, Star dance   E   E. Ledecká 

6. Snowboard slalom     F   G. Koukalová  

7. Snowboard cross     G   O. Bank 

8. Sjezdové lyžování – ženy    H   J. Jágr 

9. Hokej       I    K. Samková 

 
   Řešení:  1F, 2D, 3A, 4B, 5G, 6E, 7I, 8C, 9H      

Stránku připravili žáci 4.A 

Veronika Brauerová 

Klára Ležatková 

Isabela Siudová 
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POHÁDKY A HÁDANKY S 1.A A 1.B 
Kdo to tančí na lesním paloučku? Je to jistě všem známá ALÍV 

AKLÁMA. 

(Vaneska Veličková) 

                                                   

Koho potkal vlk v lese? No přece 

UONEVREČ UKLUKRAK. 

(Anička Bálková) 

 

Za mlhou hustou tak, 

že by se dala krájet a 

dost možná ještě dál, je rybníček KÍNLÁČRB a v něm 

bydlí KEČÍNSOKÁR. 

(Jakub Parchański) 

 

„Kdo mi ti loupá perníček?“  

„To je jenom větříček ...“  

Ale ne! Všichni víme, že to byl KEČÍNEJ!                     

(Monika Bártová) 

Malý, kulatý, nos jako 

bambulku. Vidíte 

AKLÍMEŘK nebo 

UKRŮMOHCOV? 

(Tereza Dejlová) 

 

 

Mluví lidským hlasem, chodí v šatech jako pán a s mečem za 

pasem. Kdo? No přece RUOCOK V HCÁTOB.  

(Richard Sojka) 

Zvedá se nám kopeček a kdo 

kouká? KEČETRK! 

(Viktor Sieja) 

 

Červený motýlek, 

černé puntíky, a 

přece nelítá ... 

 

Uvázaný na uzel, aby něco vydržel  

– šátek YDREF ECNEVARM. 

(Eduard Himlar) 
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S Á N Ě V R

N N L O B U

Ě Á M É R K

H I R O U A

U E Č T S V

L D K K L I

Á Í Ý A E C

K B O B Y E

ZÁBAVA SE SNĚHULÁKY 
Najdi 10 rozdílů: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

sáně, boby, sněhulák, 

býk, rukavice, nárt, 

krém, brusle, náledí 

Tajenka: ____________________ 
Tereza Jiříčková a Markéta Kuncová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška Faberová a Terka Hoňková 

Markéta Ochynská 

Markéta Ochynská 

Křížovka 

Osmisměrka: 



13 
 

 

Hra s kostkami: 
Házej kostkou a soutěž, komu  
se nejrychleji podaří postavit 
sněhuláka!  

Když ti padne:  

1 – nakresli klobouk 

2 – nakresli hlavu 

3 – nakresli prostřední kouli 

4 – nakresli největší kouli 

5 – nakresli obličej 

6 – nakresli nos 

Petr Martiník a Jan Novák 

 

 

 

 

Přiřaď: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesmyčky: 
Vašek Prašivka 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku připravili žáci ze 4.B 

Vybarvi sněhuláka podle 

zadání: 

1. Bílá 

2. Černá 

3. Šedá 

4. Oranžová 

Ondra Mocsko a Tomáš Martiník 

Eva Neuwirthová 

Lukáš Malý 
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Zimní radovánky v kvízu 

Terezka Poštulková 

 

1) Co tě na zimě nejvíc baví? 

a) lyžování, bobování, stavění sněhuláka 

b) sezení doma, protože je na tebe moc 

velká zima 

2) Těšíš se na Vánoce už od začátku 

prosince? 

a) Jasně 

b) Jo, hlavně na nový mobil 

3)Těšíš se po vánočních prázdninách do 

školy? 

a) ano, snad půjdeme s družinou ven 

b) ne, ve škole nesmím používat mobil 

4) Maminka tě pošle hrát ven: 

a) vezmeš si boby a jdeš 

b) pořádně se navlečeš a půjdeš si s 

mobilem sednout za dveře 

5) Jaký máš pocit, když začne na jaře 

tát sníh? 

a) Jsi smutný 

b) raduješ se, že už nebude venku taková 

zima 

6) Do jaké skupiny by ses zařadil? 

a) miluji sníh 

b) nenávidím sníh 

 

 

 

 

 

Zimní 
Simonka Ševčíková 

 

Je tu zima, je tu mráz, 

je tu krásný zimní čas. 

 

Vem si brusle, hokejku, 

utíkej tam holenku. 

A už vidím gól. 

 

Rampouchy se chvějí 

a já vidím vločky zimní. 

A nakonec básničky, 

zazpívejte písničky. 

 

Bludiště: Tomáš Martiník, Ondra Mocsko, 
Adam Svoboda a Matěj Strakoš, 4.B 


