8. číslo, červen 2011, 15 Kč

Letní Poškoláček

Autor Veronika Poláchová
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Milí čtenáři, je až neuvěřitelné, jak čas letí. Není to dávno, co se Poškoláček
zrodil, a právě teď držíte v ruce už 8. číslo. Je to číslo prázdninové, letní. Naleznete
zde spoustu křížovek, kvízů. Dozvíte se, jak si vytvořit tajnou řeč, která se vám bude
jistě hodit při prázdninových dobrodružstvích. Také budete mít možnost procvičit si
zábavnou formou získané znalosti z uplynulého školního roku. Nechybí ani čtení
k vodě , tedy slohové práce našich žáků. Věříme, že vám Poškoláček přinese spoustu
zábavy a zpestří letní dny.

Hezké počteníčko a příjemnou zábavu přeje Vaše redakce.
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Jak vytvořit šifrovanou řeč
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Před každou samohlásku vlož slovíčko OKR
Příklad: Jsokrem nokrejlokrepšokrí. (Jsem nejlepší.)

Přidej příponu – OST na konec každého slova.
Příklad: Toost jsemost aleost borecost. (To jsem ale borec.)

Přidej příponu – NÁ na konec každého slova.
Příklad: Jsemná zkrátkaná jedničkaná. (Jsem zkrátka
jednička.)
Přehoď poslední písmeno na začátek a přidej příponu –
US.
Příklad: Mjseus tholus atřídus. (Jsem holt třída.)

Jak se stát matematickým kouzelníkem
1.

Řekni kamarádovi, aby si myslel nějaké trojciferné číslo. Jedinou podmínkou je, že se
první a poslední číslice musí lišit alespoň o dva. Například 364 by nešlo, protože mezi
první a poslední číslicí je rozdíl jen jedna (3 a 4).

2.

Tvůj kámoš bude možná potřebovat kalkulačku. Ty samozřejmě ne! Řekni mu, ať
obrátí pořadí číslic. Řekněme, že si vybral číslo 469 – po obrácení to bude 964.

3.

Dále ho požádej, ať od vyššího čísla odečte nižší (964 – 469 = 495). Tohle všechno se
děje, aniž bys tušil, s jakými čísly pracuje.

4.

Teď mu řekni, aby číslo, které mu vyšlo, opět obrátil (v našem případě 495 na 594).
Pak ať obě tato čísla sečte.

5.

Teď přijde tvoje chvíle. Oznámíš konečný výsledek: 1089.
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Vždy to bude dobře!
Z Knihy pro správné kluky 1 vybral Tomáš Jahoda
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AUTO, BUK, DÁMA, ČOČKA, CHLAP, CHOD, KACHNA, KAŠE,
KOALA, KOČKA, KOŠ, LEV, NOC, OKO, PEC, PENÍZE, ROPUCHA,
RYBA, SÁL, SOB, SOVA, ÚL, VODNÍK, VYDRA, VÝR, ZEDNÍK, ZRAK.
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X

X

!

Vytvořili Honza Bartošík a Anežka Palátová

Vtípky ze školy
Chlapec pozoruje rudé zapadání slunce. Jde pocestný a říká: „Taky tě tak fascinuje ten rudý
západ slunce?“ Chlapec odpoví: „NÉ, to nám hoří škola. :)“
Pravidla třídního učitele:
1. Třídní učitel nezaspal, byl pozdě probuzen.
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2. Třídní učitel se neplete, byla mu jen sdělena špatná informace.
3. Třídní učitel nenadává, jen preferuje svůj nesouhlas. :)
Paní učitelka se ptá dětí: „Co je to pštros?“ Z dětí to nikdo neví. Tak paní učitelka vysvětluje:
„To je asi tak velká slepice, jako jsem já.“
Anežka Palátová

Prázdninové luštění
Kamila s Matějem bydlí v Pelhřimově. Jednoho dne si řekli, že pojedou autobusem k babičce
a k dědovi do Brtné na prázdniny. Aby se ale do Brtné dostali, museli by v Bácovicích
přestupovat. Pokus se vyhledat nejlepší čas tak, aby na sebe spoje velmi dobře navazovaly.
Autobusový jízdní řád Pelhřimov - Bácovice
Město, vesnice
1. spoj
Pelhřimov
8:10
Lipice
8:40
Čakovice
9:15
Hodějovice
10:00
Bácovice
11:20

2. spoj
12:20
12:50
13:25
14:10
15:30

3. spoj
19:30
20:00
20:35
21:20
22:40

Autobusový jízdní řád Bácovice – Brtná
Město, vesnice
1. spoj
Bácovice
7:15
Těchoraz
7:25
Zmišovice
7:40
Popelištná
7:55
Brtná
8:15

2. spoj
12:10
12:20
12:35
12:55
13:10

3. spoj
19:00
19:10
19:25
19:40
20:00

Která spojení na sebe nejlépe navazují???
Nejlépe na sebe navazují............. spoje.
Jak dlouho bude Kamila s Matějem na cestě???
Kamila s Matějem budou na cestě ................. .
Ve které zastávce budou mít Kamila s Matějem čas koupit si sladkosti a pití???
Čas budou mít ve stanici ................... .

Vytvořil David Martinka
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Komiks

vytvořila Karolína Zvonková, Nikola Šuláková

Jazykolamy
Byl jednou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek,
že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.
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Králíček králičí král s králicí Klárou na klavír hrál. Králice Klára dobře hrála a králíčata
tancovala. V králíkárně měli bál králíčata, Klára, král.
Měla babka vrabce v kapse, vrabec babce v kapse píp, zmáčkla babka vrabce v kapse,
vrabec babce v kapse chcíp!
Anežka Palátová

Hádej a spojuj

počítač

lampička

jablko
medaile

dům

panenka

slunce
klaun

Vytvořila Veronika Poláchová a Zuzana Ryzová

Malý letní kvíz
Co budu dělat o prázdninách:
a) lyžovat

Co budu pít:
a) horký čaj

b) koupat se

b) kávu

c) budu chodit do školy

c) sirup s ledem

Co si obleču v létě:
a) kombinézu

Jaký máme v létě svátek:
a) Silvestr

b) plavky

b) Jan Hus

c) rukavice

c) Prokop Diviš
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Kde pojedu o prázdninách:
a) na hory lyžovat

Co budeme dělat v bazéně:
a) potápět se

b) k vodě

b) schovávat se

c) na louku pouštět draka

c) sbírat houby

Kde budu spát:
a) ve stanu

Co si vezmu na houby:
a) tiskárnu

b) v iglú

b) skříň

c) pod teplou peřinou

c) košík
Kvíz připravily Eliška Jahodová a Markéta Šerá

Pro chytré hlavičky
1) První panovník Přemyslovců:
a)

Svatopluk

b) Bořivoj

c) Rastislav

b) Mladé Boleslavi

c) Praze

b) 1 ženu

c) 4 ženy

b) 23. dubna

c) 6. června

b) Anna Falcká

c) Anežka Česká

b) vnuk

c) dědeček

2) Sv. Václav zemřel ve:
a) Staré Boleslavi

3) Karel IV. měl:
a) 3 ženy

4) Kdy byl upálen Jan Hus:
a) 6. července

5)

Maminka Karla IV. byla:
a)

Eliška Přemyslovna

6) Rudolf byl:
a)

otec Ferdinanda I.
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7)

Po Lucemburcích u nás vládli:
a)

Jagellonci

b) Habsburkové

c) Slavníkovci

8) Kde byla nalezena Věstonická Venuše:
a) v Brně

b) v Praze

c) v Dolních Věstonicích
Vypracovaly Veronika Poláchová a Anežka Palátová

Koutek angličtiny
bílá
hnědá
modrá
růžová
červená
černá
žlutá
stříbrn
á

Spoj pastelkou správný překlad
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WHALE

LEV

GORILLA

KACHNA

DUCK

TUČŇÁK

LION

VELRYBA

PENGUIN

GORILA

DOG

KŮŇ

MOUSE

TYGR

CAT

VELBLOUD

HORSE

PES

TIGER

MYŠ

CAMEL

KOČKA

RABBIT

PRASE

DOLPHIN

KRÁVA

MONKEY

DELFÍN

COW

OPICE

PIG

KRÁLÍK

Tady si jedno zvířátko namaluj

Stránku připravila Zuzana Ryzová

Hlavolamy pro všechny
Kolik je na obrázku čtverců?

Najdeš všechny trojúhelníky?
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Připravil David Martinka

Letní křížovka
Na pláži je
Co pluje po moři?
Kdo dává mléko?
Čeho se v moři bojíme?
Jaký budu, až vylezu z
vody?
Co piju v létě?
Druh sovy

Í

A

11

X

Na dovolenou jezdíme k
Co zpíváme u táboráku?
Cibulová zelenina

S

Markéta Šerá, Eliška Jahodová

Naše víska jako klícka
Velký úspěch naší malé školičky aneb Šťukan odcestoval do Prahy!
V měsíci březnu se 5. třída
naší školy přihlásila do soutěže
Prittel. Úkolem bylo vytvořit
s

pomocí

papírovou

lepidel
sochu

–

Pritt
zvířete

Prittele. Náš Prittel – tukan
"Šťukan" – se ucházel o přízeň
poroty mezi stovkou Prittelů
z celé České republiky. K naší
obrovské radosti byl vybrán
do první desítky. Stupínek vítězů sice obsadilo jiné zvířátko, ale my jsme i tak
nadmíru spokojeni.
Pokud nebudete vědět, kam na výlet, vydejte se do ZOO Praha, která bude od 8. 6.
novým Šťukanovým domovem.

Žáci 5. ročníku

Z lačnovských lavic
paní učitelka: „Víte, jak se jmenuje prezident České republiky?“
Jakub Obadal: „Ano, vím. Jmenuje se Král Kašpar.“ 
paní učitelka diktuje: „Hlemýžď okusuje listy salátu.“
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Karolína Zvonková píše: „Hlemýžď okusuje listy salámu.“ 
paní učitelka: „Podle čeho časujeme slovesa?“
Anežka Palátová: „Podle situace.“ 

Rozhovor, tentokrát s paní učitelkou
Eliškou Ivanišovou
Baví Vás učit na této škole?
Ano, baví. Je to tu moc fajn.
Jaká hodina Vás nejvíce baví učit?
Samozřejmě čeština .
Jakého spisovatele máte nejraději?
Přímo oblíbeného autora nemám. Ráda čtu knihy od českých spisovatelů, především
2. poloviny 20. století, např. od M. Kundery, A. Lustiga a J. Škvoreckého.
Pamatujete si na Vaši první knížku, co jste četla?
Ano, bylo to v první třídě - J. V. Pleva Budulínek; veršované pohádky Fr. Hrubína.
Kam pojedete o prázdninách?
Pojedu na návštěvu za svou kamarádkou do Černé Hory a snad někam i na české
hory .
Máte nějaký vytoužený sen, kde byste chtěla jet?
Lákají mě Maledivy a Kuba, uvidíme, jestli se tam někdy dostanu.
Do kterých kroužků jste chodila, když jste byla malá?
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Těch bylo , např. němčina, country tance, vaření…
Jaká byla pro vás nejtěžší otázka z tohoto rozhovoru?
Myslím, že to byla právě ta poslední - Jaká byla pro vás nejtěžší otázka z tohoto
rozhovoru?   
Karolína Zvonková, Nikola Šuláková

Slohové práce druháků
Šípková Růženka
Bylo jednou království a tam se narodila princezna Růženka. Přišly tři sudičky z jejich
království. Každá jí dala dar. Jednu nepozvali. Proto přišla zlá: „Až jí bude 18, píchne se o trn
růže.“ Královna a král nechali vypálit a odstranit růže. Vysadili místo růží fialky. Až Růžence
bylo 18, sudička vysadila růže ve věži, aby se věštba vyplnila. Navedla Růženku a tam se
píchla. Jednou jel kolem ní princ a políbil ji. A tak ji vysvobodil. Celé město se radovalo 30
dní.
Andrea Jeřábková

O Šípkové Růžence
Královně se narodila holčička a král měl radost a k ní přišly sudičky a ta jedna byla zlá.
Předpověděla: „Píchneš se o vřeteno a usneš na 100 let!“ Princezna vyrostla a král rozhlásil:
„V zahradě nesmí zůstat jediného vřetena!“ Princezna šla do zahrady a zpívala si: „15 roků
mám, do věže se podívám na chvilinku.“ Uviděla jen, jak stařenka pilně přede len, a píchne se
o vřeteno a usnula na 100 let a princ ji zachránil a byla svatba.
Kristýna Trčková

O Šípkové Růžence
Bylo jednou království za sedmero horami a třemi potoky. Narodila se holčička jménem
Šípková Růženka. Přijely tři sudičky. A jedna ze sudiček říkala: „Jak budeš velká, píchneš se
o vřeteno.“ A tak rostla a rostla. A až vyrostla, šila šaty. A píchla se o vřeteno. A přijel princ a
osvobodil ji. A byla svatba.
Jana Březáčková

Moje hračka
Jmenuje se Ouško. Roků má 8. Jí ovoce a zeleninu. Jeho kamarádi jsou Tereza a Tom
a Tygryk. Jsou jeho nejlepší kamarádi. Dobře se na něm spí a je hezký a jemný a já ho mám
moc ráda. Ráda se s ním mazlím.
Kristýna Brhlová

Moje hračka
Jmenuje se Lumpík. Je to moje nejlepší hračka. Rád s ním spím a hraju si. Čteme spolu rádi,
chodíme ven. Spolu se rádi mazlíme a vždycky mu zavazuji mašličku. Má 189 let, má rád
červenou barvu, jí ovoce i zeleninu.
Vojtěch Kudela

Co by o mně řekla moje hračka
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Jmenuje se: Míša Trčková.
Má hnědé oči a polštář.
Některý den ráno si ustele. Uklidí si pokoj. Pomáhá mamince a tatínkovi a taky se někdy bije
s bratry. Čteme si spolu a chodíme ven.
Michaela Trčková

Slohové práce třeťáků
Co by o mně řekla moje hračka
Dvakrát za den se mnou létá a pak mě vždycky uklidí. Zatím se mnou neletěl ven, ale říkal, že
se mnou poletí ven na jaře nebo v létě. Párkrát se mnou naboural do zdi nebo do stropu.
(Vrtulníček)
Patrik Sušil
Co by o mně řekla moje hračka
Chová se ke mně pěkně, jde poznat, že se snaží nenarážet. Večer mě dá na noční stolek a jde
spát okolo 21:30. Na ráno se převleče a jde se umýt, nají se a jde si se mnou hrát. Pak mě
odloží, než se dobijí baterie, a pak si zase se mnou hraje. (Vrtulníček)
Radim Mareček
Co by o mně řekla moje hračka
Řekla by, že jsem někdy zlobivý a někdy hodný. Jsem hodný na sestru a rád pomáhám
rodičům. Chovám se k ní dobře. Každý pátek si uklízím v pokojíčku.
Dominik Martinka
Co by o mně řekla moje hračka
Nenechávej mě tu v tom rohu, práší se na mě. Pojď si radši ustlat a učit se. Nebijte se pořád a
běž pomoct mamce a utři to nádobí!
Přemek Trčka
Přijímání
V sobotu ve 2 hodiny jsme nacvičovali přijímání. Byla tam sranda, protože kaplan mi dával
neproměněnou hostii, ale vyplázl jsem moc jazyk. Všichni se začali smát. V neděli jsme šli
v zástupu do kostela. Jak jsme šli, nic jsme nezkazili. Jak přijímání skončilo, dostali jsme
kancionály, album, růženec a kopačky a ještě malou sochu. A otevíral jsem šampus a ten nám
přeletěl přes barák.
Dalibor Martinka
Přijímání
Přijeli jsme ke kostelu a uviděli jsme Davida K., Patrika, Filipa, Marka, Báru, Elišku a
Amálku. Za chvíli přijel David Mareček a za další chvíli přijel Přema. Přema měl na ofině
skřeta. Potom přišel pan kaplan. Šli jsme kostelem a bylo tam mnoho, mnoho lidí. Sedli jsme
si na lavice. Za námi seděli rodiče. V kostele bylo horko. Ubyla už asi půlhodina a Dalibor šel
k přijímání jako první. Už byl konec mše a my jsme se vyfotili s panem kaplanem a šli jsme
domů. Doma byly velké oslavy až do večera.
Dominik Martinka
První svaté přijímání
Ráno jsem se vzbudil v 7 hodin, šel jsem se nasnídat. V 9 hodin jsem jel s tátou pro babičku a
dědu do Valašských Klobouk. Přijel jsem domů a převlékl se a chvíli na to přijela kmotra
s kmotrem a Nelinkou. Za chvíli mi na přijímání dali kmotra s babičkou dárky, dostal jsem
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knihu, která se jmenuje Velký atlas světa pro cestovatele. Ta kniha má 340 stran a celou
podrobnou mapu světa. Dále jsem dostal PC hru CRAZY TAXI 3, kancionál, batoh, tisíc Kč,
kinder a 3BIT. Převlékl jsem se do hábitu. Šel jsem do kostela, za chvíli kostel začal. Nesl
jsem obětní dar - chléb. Po kostele jsem se vyfotil s panem kaplanem, mamkou, taťkou a
sestrou. Potom jsme se vyfotili celá rodina. Šli jsme domů, doma jsme se najedli a šli jsme
uspat Nelinku. Jak Nelča spala, byl jsem na počítači. Celý den potom jsme se s Nelinkou
hráli. V 21:00 jsem šel spát.
Marek Dořák

Kamarádím s poldou
- vybrané soutěžní práce žáků páté třídy • Nevěř všemu, co najdeš na internetu
Poštovní známky
Dvanáctiletý Jonáš rád sbíral poštovní známky a jednoho dne podal na internet inzerát, že by
s někým rád vyměnil známky. Asi po dvou dnech mu napsal též dvanáctiletý Oleg a domluvili
se, že se sejdou o den později na hřišti. Jonáš se už těšil na nové známky, ale když tam přišel,
byl tam jen jeden starší pán. Jonáš se pána zeptal, jestli Olega neviděl. Ten pán mu řekl, že je
Olegův táta a že Oleg je nemocný. Pán mu řekl, že ho za Olegem zaveze. Pán ho naložil do
auta a jeli strašně dlouho. Jonáš se už zeptal, proč jedou tak strašně dlouho. Pán mu řekl, že už
tam za chvíli budou. Přijeli ke staré budově a tam bylo hodně mužů. Jonáš měl strach. Muži
začali Jonáše osahávat, ale Jonáš jim rychle utekl. Hned, jak uviděl telefonní budku, volal na
policii. Policie všechny muže zatkla a Jonáš dostal pochvalu, protože ty muže už dlouho
hledali. Maminka byla ráda, že je v pořádku, ale dostal vyhubováno za to, že nasedá do auta
s cizím člověkem. Jonáš slíbil, že už to nikdy neudělá.
David Martinka

• Své osobní údaje si ochraňuj
Facebook
Jednou se Anna rozhodla, že si najde nějakého kamaráda na Facebooku. Dala mu své
telefonní číslo, číslo domu a uvedla město, kde bydlí. Když mu Anna o prázdninách napsala,
že jede i s rodiči k moři, tak se její internetový kamarád domluvil se svými kamarády, že
půjdou Annin dům vykrást. Vyšlo mu to! Potom, když se Anna s rodiči vrátila z dovolené, tak
zjistili, že je někdo vykradl. Anna si hned uvědomila, že to byl její kamarád z Facebooku!
Kateřina Obadalová

• Odejdu bez placení, dopustím se krádeže
Za hloupost se platí
Jednou šli Pavel a Jirka do obchodu, aby si koupili nanuky. Jirka zjistil, že na nanuk, který si
chce koupit, nemá dost peněz, a tak ho tajně schoval k Pavlovi do tašky. Když vyšli
z obchodu, tak si ho Jirka, aby ho Pavel neviděl, vzal. Rozloučili se a Jirka šel šťastný domů.
Doma se ho maminka ptala, jaký si koupil nanuk. Jirka řekl, že žádný nekupoval. Maminka
mu uklízela věci, které tam nechal rozházené, a v tom našla v kapse u bundy obal od nanuku.
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Tak se ho zeptala, co tam dělá, když si nic nekupoval. Také zjistila, že mu v peněžence
neubyla ani koruna, a tak to musel jít Jirka další den hned ráno zaplatit. Když to v ten den ve
škole zjistil Pavel, že mu Jirka do jeho tašky schoval ukradený nanuk a nezaplatil ho, tak už
s ním nikdy nepromluvil. Hned, jak Jirka přišel domů, tak mu maminka dala zákaz chodit ven,
na počítač a dívat se na televizi, ale nejhorší pro něj bylo, že ztratil nejlepšího kamaráda!
Tomáš Jahoda

• Legrace může skončit trestným činem
Zbytečné volání
Byli dva kluci – Emil a Eda. Emil měl telefon na volání tátovi do práce, protože pracoval
daleko a domů jezdil jednou za měsíc. Jednou večer viděli reportáž o klucích, kteří si dělali
legraci z tísňového volání. Ráno je napadlo, udělat něco takového. Emil vytáhl telefon a
vyťukal číslo 155. Tam jim to zvedli, ale kluci zavěsili, a tak to dělali pořád za sebou. Každý
den to opakovali. Za týden přijela police, že hledá dvě osoby s tímto telefonním číslem. Nikdo
jim to neřekl, tak si ho zadali do přístroje a ten jim vyhledal, kde se osoby vyskytují. Tímto
způsobem je našli a kluci dostali velkou pokutu. Pokutu zaplatili rodiče a kluci potom doma
dostali. Od té doby to nedělají.
David Trčka

Slohové práce prvňáčků
Můj tatínek
Táta je hodný. Táta má černé vlasy. Táta má zelené oči. Má krátké vlasy. Povídá mi večer
pohádky. Je s ním sranda. Mám ho moc rád. Je pořád v práci.
Jakub Obadal
Můj tatínek
Můj tatínek je hodný. Tatínek řídí velké auto. Tatínek a já jezdíme na kole. Hrajeme si spolu
na hřišti. Všichni jezdíme na pěkné výlety.
Pavel Šerý
Můj tatínek
Jmenuje se Josef. Má černé vlasy. Rád doma pracuje. Rád kutí, plave a jezdí na kole. Chodí
na hřiby. Rád sbírá trnky. Je hodný. Pracuje rád se dřevem.
Martin Šerý
Můj tatínek
Můj tatínek se jmenuje Rosťa. Má hnědé oči. Má černé vlasy. Můj tatínek je moc hodný.
Svého tatínka mám moc rád. Můj tatínek rád chodí do práce. Můj tatínek rád pracuje i rád
jezdí na výlety. Ještě rád se mnou hraje golf.
Vojta Zvonek
Můj tatínek
Tatínek se jmenuje Libor. Má hnědé oči. Tatínek má vousy. Vlasů má málo a nemusí se česat.
Tatínek chodí do práce. V práci řeže dřevo. Tatínek rád odpočívá.
Malvína Jahodová
Moje maminka
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Jmenuje se Mirka. Má hnědé vlasy. Má hnědé oči. Je hodná. Ráda dělá na zahradě. Chodíme
spolu nakupovat.
Monika Tarabusová
Moje první třída
V první třídě jsem se naučil psát, číst, počítat a zažil jsem spoustu švandy. Líbil se mi školní
výlet. Navštívili jsme hrad Buchlov, koupil jsem si tam meč. Bavil mě tělocvik.
Honza Filák

Moje první třída
V první třídě jsem se naučila číst, počítat a psát. Paní učitelka byla hodná. Nejlepší kamarádi
byli Vojta, Kuba, Monička, Honza, Martin a Pavel. V první třídě mě nejvíce bavil tělocvik
a výtvarka. V prvouce jsem se naučila poznávat květiny.
Malvína Jahodová

Na co nikdy nezapomenu!
Nikdy nezapomenu, jak jsem šla do první třídy, to jsem neuměla nic, ani číst ani psát. V první
třídě jsme jeli do Brumova. To nás měla paní učitelka Světla Stodůlková. V druhé třídě jsme
měli paní učitelku Helenu Išpoldovou, a to jsme se začali učit násobení a dělení. Jeli jsme do
Rožnova pod Radhoštěm. Ve třetí na hrad Veveří, to je u Brna. To nás taky měla paní učitelka
Išpoldová. Ve čtvrté a v páté nás měla paní učitelka ředitelka Olga Jahodová. A mě to s ní
moc bavilo, protože jsem si na ni zvykla. Do Lačnova se přistěhoval nový spolužák Honza
Bartošík. Ale jak půjdeme do Horní Lidče, tak se mně bude stýskat po všech paních
učitelkách, co jsou ve škole.
Zuzana Ryzová, 5. třída
Do školy v Lačnově jsem začala chodit v září 2006. Za pět let jsem se svými spolužáky zažila
spoustu událostí a zážitků. Nikdy nezapomenu na čtvrtou třídu. Dostali jsme novou třídní p.
uč. Jahodovou a novou p. uč. Ivanišovou. Taky nám přišel nový spolužák Jan Bartošík.
Nejdříve jsme se seznámili, pak došlo na školní pomůcky, učebnice a rozvrh. Mezi zážitky
čtvrté třídy patřila spousta krásných výletů. Byli jsme v muzeu a knihovně v Brumově, na
výstavě hlavolamů ve Valašských Kloboukách, na Ranči Kostelany, 3D kině ve Zlíně. Nikdy
ale nezapomenu na Andersenovu noc. To jsme se sešli v 19:00. Večer jsme začali čtením o
Andersenovi a pak jsme si přečetli pohádku O cínovém vojáčkovi. Když se venku setmělo,
začala stezka odvahy. Tam jsme pomocí odkazů na papírcích skládali úryvek z pohádky
Cínový vojáček. Potom jsme si přečetli pohádku na dobrou noc. Ale spát se nám nechtělo, a
tak nám Majka Trčková vyprávěla příběhy. Nakonec jsme postupně usnuli. Ráno jsme
odcházeli domů spokojení. Andersenovu noc jsme si zopakovali ještě v páté třídě.
Marcela Změlíková, 5. třída

Nikdy nezapomenu na paní učitelky a na paní ředitelku, která mi moc pomáhala s učením.
Taky nezapomenu na to, jak k nám do třídy přibyl nový spolužák Honza. Ráda budu
vzpomínat na bezvadné výlety se školou. V Kostelanech to bylo super a taky se mi líbil hrad
Veveří, protože byl velmi zajímavý.
Monika Šuláková, 5. třída
Nikdy nezapomenu na to, jak jsme se nastěhovali do Lačnova. Museli jsme, protože jsme už
ve Vlachovicích nechtěli bydlet. V Lačnově jsme začali nový život. Mám tu nové kamarády
a vyhrál jsem i ceny. Do Vlachovic se vracíme jen na prázdniny za babičkou. V Lačnově mi
je hodně dobře.
Honza Bartošík, 5. třída
Nikdy nezapomenu na to, když jsme poprvé jeli ve druhé třídě z plavání. Dojeli jsme sotva
do půl cesty a viděli jsme, že nám v cestě stojí vybouraný náklaďák. Paní učitelka se šla ven
zeptat, co se stalo. Když se po hodině vrátila, tak nám řekla, že budeme muset jít pěšky až
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k Čertovým skalám, kde nás čekal další autobus. Došli jsme tam a nasedli jsme unavení do
autobusu, který nás odvezl ke škole. Na tento zážitek nikdy nezapomenu.
Tomáš Jahoda, 5. třída

Nikdy nezapomenu, co jsem všechno prožila. Všechny akce, které jsme dělali, byly srandovní
a moc povedené. Nejlepší byl náš jarmark. Taky nikdy nezapomenu na paní učitelky
a všechny děti. Nikdy nezapomenu na naši paní učitelku Olgu, prožili jsme s ní moc
dobrodružství a legrace. Ale vůbec nejlepší mé zážitky byly výlety a plavání. Noc
s Andersenem byla pro mě ta nejsrandovnější, protože jsme jednoho pána vystrašili, když
jsme šli na stezku odvahy. A ještě chci poděkovat, že máme nejlepší paní učitelky, protože
jsme s Káťou vyhrály 2. místo za SLAVÍKA. Tak moc děkuji.
Veronika Poláchová, 5. třída
Nikdy nezapomenu, jak nás v první třídě učila paní uč. Stodůlková, byla s ní velká sranda. Ve
druhé třídě nás učila paní uč. Išpoldová, měla nás skoro na všechny předměty. S ní mě bavila
nejvíc výtvarná výchova, dělali jsme vždy něco zajímavého. Ve čtvrté jsme dostali paní uč.
Jahodovou a taky jsme dostali nového spolužáka Honzu. V páté třídě nezapomenu na
Halloween, bylo to fakt dobré. Noc s Andersenem byla ještě lepší. Do Horní Lidče se moc
netěším, protože toto je nejlepší škola.
Anežka Palátová, 5. třída
Nikdy nezapomenu na to, když jsme jeli ve druhé třídě poprvé z plavání a před námi se před
Lidečkem stala bouračka, museli jsme vystoupit z autobusu a jít pěšky až k motorestu, kde na
nás čekal druhý autobus. Nikdy nezapomenu na to, jak jsme byli ve druhé třídě na výletě v
Rožnově pod Radhoštěm ve skanzenu "Valašská dědina" a já jsem se tam polekal osla.
Nikdy nezapomenu na naše báječné paní učitelky.
David Martinka, 5. třída
Ve druhé třídě jsme měli spolužáka Pavla Šenkeříka. Psali jsme do písanky celou hodinu a on
měl jedno slovo, protože nám pořád něco říkal. V páté třídě se paní učitelka ptala Anežky
v geometrii, jak se nazývá společný bod dvou přímek, měla odpovědět průsečík, ale řekla
trosečník.
David Trčka, 5. třída
Jednou nám paní učitelka Ivanišová řekla, že bude recitační soutěž. Moc velkou radost jsem
z toho neměla, ale potom mě to zaujalo, protože paní učitelka řekla, že můžeme něco vyhrát.
Rychle jsem se naučila básničku, která se jmenuje KAPESNÍ PES. Když přišel den, kdy bylo
třídní kolo, začala jsem mít trému. Maximální bodování bylo 160 a já jsem měla 156 bodů.
Třídní kolo jsem vyhrála, ale když jsem šla recitovat se čtvrťákama, tak jsem byla pátá
ze šesti. Vůbec jsem nebyla šťastná, protože si myslím, že mě ostatní hodnotili tak, jestli jsem
jejich kamarádka, nebo nejsem. Nakonec se paní učitelky domluvily, že mě dají na 1. místo.
Hodně si toho vážím a strašně moc jim děkuju.
Kateřina Obadalová, 5. třída

Dovolená snů
Ahoj, jsem Sára a mám mladší sestru Kláru. Náš strýček je velký cestovatel. Na další cestu
pojedeme s ním. Na cestu si vezmeme jen ty nejnutnější věci. Vyrazili jsme. Nejedeme
vlakem, protože strýček tvrdí, že po svých dojdeme nejdál. Přešli jsme louky, přeskočili jsme
potok a procházeli jsme hluboký les. Začalo pršet, proto jsme se schovali do nejbližší jeskyně.
Na konci jeskyně byl úzký otvor, do kterého jsme ze zvědavosti všichni vlezli. Pak jsem jen
viděla světlý záblesk a najednou se přede mnou objevilo čokoládové moře. Leknutím jsem
vyjekla. U moře byla hora, když jsem k ní přišla, zjistila jsem, že je celá z vanilky. Na pláži se
19

rozprostíral prales plný opic. Procházeli jsme pralesem plným banánů, kokosů, kapradí
a rostlin, které jsem nikdy neviděla. Na liánách se houpaly opice, které na nás házely slupky
od banánů. Pomalu se začalo stmívat a ochlazovat. Nad čokoládovým mořem byl vidět
nádherný západ slunce. Brzy jsme začali hledat místo ke spánku. Večer jsme si rozdělali oheň
a opekli si ryby, které jsme si chytili. Něco tak dobrého jsem ještě nikdy nejedla!! Ale byla
jsem tak unavená, že jsem si šla brzy lehnout. Další den jsme objevili místo, kde bylo jezírko
a z každé strany toho jezírka tekl nádherný vodopád. Bylo to tam opravdu nádherné. Byla to
moje nejlepší dovolená!
Markéta Šerá a Eliška Jahodová, 4. třída
Na dovolenou bych chtěl jet do Tatralandie na Slovensko. Koupal bych se v Coca-Cole a
jezdil na tobogánech z hranolek. Zeď a zem bude ze smaženého sýru. V apartmánu chci mít
dveře z čokolády, podlahy a zdi zmrzlinové. Postel by měla být z čokolády, prostěradlo
z vanilky a peřina slaninový rohlík. Kuchyň, židle a stůl z oplatků, talířky z marmelády a
lžička z okurky. Police z paštiky, skleničky z ledu. Dřez a umyvadlo z pomazánky. Tak nějak
si představuji svoji vysněnou dovolenou.
Jakub Šarátek, 4. třída
Chtěl bych jet do Tater, kde by byly hory z čokolády a potoky z Kofoly. Chtěl bych mít dům
s velkým bazénem a tobogánem. V domě by bylo hodně pokojů, ve kterých by byly velké
televize a balkónky. Venku by byla vířivá vana a velký gril. Celý dvůr by byl osvětlen a tráva
by byla z marcipánu. Byly by tam kokosové palmy a banánovníky. Jeli bychom na nějakou
horu, kde by byla jenom čokoláda a marcipán. Stromy by byly z hnědé čokolády a na nich by
rostly bonbony. Šli bychom k potoku, který by byl z Kofoly. Místo sýrů by se prodával
turecký med. V domě by byla velká místnost, ve které by bylo kino. Kuchyně by byla
moderně vybavena. Obývací pokoj by byl s velkou televizí a s malým konferenčním stolkem.
Televize by byla pověšena na stěně. Byly by tam skříně, ve kterých by byly skleněné
výrobky. Na stěnách jsou pověšeny malé obrazy. Na chodbách jsou zlaté kachličky. K snídani
bychom měli čokoládu a k večeři marcipán. U domu by byla pláž a malé jezírko, ve kterém by
se dalo koupat, a byly by tam ryby. Hned vedle by bylo kukuřičné pole.
Radek Trčka, 4. třída
Pojedu na dovolenou do hotelu, chci, aby byl vedle našeho domu. Chci, aby byl z čokolády,
střecha z kokosu a stůl z karamelu, židle z jahod, podlaha z perníku, postel z jablek, televize
z hrušek, skříň z borůvek, zrcadlo z vanilky, koberec z krému, oblečení ze zeleniny, okna
z bonbonů, dveře z čísel, cesta z oříšků, ovladač na televizi z třešní, video z trnek, rádio
z růží. Jedla bych samé dobroty, koupala bych se, spala bych, seděla bych u televize,
procházela bych se venku, vařila bych, nakupovala bych, barvila bych si dům, psala bych si
recepty, zalévala bych květiny. Na dovolené bych byla sama, protože bývám sama doma.
Magda Obadalová, 4. třída

Já a Aňda jsme jely autobusem na dovolenou. Autobus nám najednou zastavil tak prudce, že
jsme spadly a omdlely. Najednou jsme otevřely oči a byly jsme ve světě své fantazie.
Autobus byl najednou z čokolády a sladkostí, pan řidič byl velké lízátko s brýlemi a čepici
měl ze žvýkaček. V autobuse plavala labuť, která byla z cukrové vaty a oči měla z lentilek,
také roznášela hranolky, které držela na zádech. Létali tam komáři a roznášeli kynuté
knedlíky, byli tam supi, kteří roznášeli lasagne a špagety. Najednou se nám začala točit hlava
a probudily jsme se v normálním autobusu, který byl z plechu. Ale jedno bylo zvláštní, zdál se
nám ten samý sen.
Karolína Zvonková a Anna Zdražilová, 4. třída
Chtěla bych, aby místo autobusu byl jezdící dům. Ráda bych se opalovala na pláži, která má
hodně palem. Koupala bych se v modrém čistém moři a po koupání bych si zašla na čokoládu,
cukrovou vatu, oplatky, zmrzlinu, ledovou tříšť, kyselku, džus… Všechno by bylo zdarma,
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protože by to rostlo na palmách. Musí tam být koně, na kterých bych večer jezdila. A kdyby
mě to všechno omrzelo, jela bych mým jezdícím domem zpátky do Lačnova.
Simona Krajčová, 4. třída

Chtěla bych prázdniny trávit u moře, kde by bylo všechno jenom naše a mohli bychom dělat
to, co bychom chtěli. Celý den bychom se opalovali a plavali, nemohli bychom se spálit,
protože to jsou naše vymyšlené prázdniny. K jídlu bychom měli všechny zdravé věci, které
nám chutnají. Hráli bychom mnoho zábavných her. Všechny vědomosti se nám nasypou do
hlavy jen tak a my budeme nejchytřejší z celého světa. Budeme mít mnoho peněz, proto si
koupíme vyhlídkové lety letadlem. Budeme mít skříň, ve které bude všechno oblečení na
světě. Můžeme si koupit vše, co si zamaneme. Každý bude muset být na nás hodný a nikdo
nám nebude nadávat. Dovolená bude super, protože bude podle našich snů.
Nikola Šuláková a Michaela Zádrapová, 4. Třída
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Dostali jsme 9 let.
Pět máme šťastně za sebou.
Naše úspěchy a dobré chování jsou však natolik proslaveny, že
budeme převeleni do jiného nápravného zařízení.
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