
 

  

Jerry, Saša a Kenny 
 

Jednou psí dvojčata žila, 
velká sranda s nimi byla. 

 
Na lidi pořád skákali, 

doma potom chrápali. 
 

Granule v misce měli, 
druhý den je potkal i Jerry. 

 
A doma zase chrápali…chrápali... 

 
(Maty a Maťa) 

 

 

  



Projekt v 6. třídě 

Letos jsme se v rámci týdne etnik věnovali našim 
sousedům Slovákům. Děti si samy hlasováním zvolily, 
kterou menšinu žijící v České republice by chtěly blíže 
poznat. Šesťáci nebyli úplně nadšeni, jelikož většina 
hlasovala pro Němce. Kdo ví proč?  Když jsme si ale 
pustili motivační video, které nám představilo 12 
nejkrásnějších míst Slovenska, uklidnili se a začali být 
jako vždy pořádně zvědaví. Následně jsme si společně 
o Slovensku a Slovácích povídali. Jelikož jsou šesťáci 
opravdu přemýšliví, rádi diskutují a dost vše řeší, celý 
úvod do projektu vyústil v řadu všetečných otázek a 
docela dlouhý dialog. Následně jsme si vytvořili 
myšlenkovou mapu, ze které si vybírali témata, která 
by chtěli zpracovat a představit na školní konferenci. 
Každý pak už jen zjišťoval, sepisoval a cvičil se 
v prezentování. Nakonec, a to mě opravdu potěšilo, 
přistoupili na to, že secvičíme, zahrajeme a 
zazpíváme krásnou slovenskou lidovou píseň.  

Tímto bych jim chtěla poděkovat za bezvadnou 
spolupráci a kvalitně zpracovaný i dobře 
prezentovaný projekt! 

Všechny moc chválím a těším se na příště!   

Gábina 
 

 
 

Holky zahrály na slovenské folklorní píšťaly zvané „koncovky“.

 

Prezentujeme. Táda je ve svém živlu. S mikrofonem v ruce nám vysvětluje, jaká je politická situace na Slovensku. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spring 

(Táda) 

Spring is sunny, he-he a good joke. 

Winter is gone! 

POLLEN IS EVERYWHERE! 

We can wear only a sweater or a jumper. 

But we can’t swim in the lakes. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

We are in the park now.  

Many bugs are walking on the tree. 

We’re now slowly walking on the moss. 

I see a cone in the grass. 

But summer is not here, yet! 

I’m breathing fresh air. 

Dogs are barking. I see many trees (for example palms ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spring 

(Melda) 



I like spring. In spring it starts to be good weather. I hate school 
in spring.  Everything starts to bloom in spring. Animals start 
to wake up after winter sleep. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Melda´s spring tree 
 

 

 

 
 

Vašek´s spring tree 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terezka´s spring flower 
 

 

Luky´s spring flower 

 
 

Marina´s spring horse 
 

 

 

 

 

 

 

A trip to the Krkonoše mountains  
(Lenka, Áňa, Áda) 



Our trip to the mountains was very good. It was very funny. 
We rode snowboards. We (the girls) were very crazy. It is 
normal.  Roman and Pavel were very funny boys. Our cool 
gang went to Sněžka (the highest mountain in the Czech 
Republic and Poland). We (Lenka and Johča) built a snowman 
called Venus. Lenka and Pavel were the funniest duo. Anna and 
Ondra were ,,The best snowboarders‘‘. 

Lenka is jumping.  

 

Anna is jumping. 
 

 

  

My a lyžák (2019) 

Hledali jsme poklad po týmech. Mapu jsme si měli vysloužit 
tak, že nejmladší ze skupiny řekl odpověď na otázku, pak 
jsme dostali mapu. Náš poklad byl na staré cestě na běžky. 
Poklad byly suchary. Na konci lyžáku jsme hledali Yetiho. Yeti 
měl na ramenou oči. Yeti byl Michal.         Viky K. a Verunka, 3. tř.                                                                                                         
 

DEN VODY 

Na den vody, jsme šli na procházku do lesa. Došli jsme na louku, kde starší děti 
dělali experimenty s vodou. 

Ale prvně jsme měli hledat papírky, na kterých byli vytisknutí živočichové, kteří 
žijí ve vodě. 

Až jsme našli všechny, tak jsme je měli přiřadit, jestli žijí ve sladké nebo ve slané 
vodě. 

Potom nám starší děti předváděly pokusy. Nakonec jsme si složili lodičky z papíru 
a pustili po potoce. Vyhrála Julči lodička.  

                                                                                                          Bertička, 3. tř.  

 

Otevírání studánky…. 

Byli jsme na výletě s naší třídou. Když jsme došli k první studánce tak jsme se z 
ní napili…byla moc dobrá. Potom jsme hledali ještě druhou (trošku jsme 
bloudili). Nakonec jsme jí našli a vyčistili, protože byla moc špinavá. Ještě jsme 
opravili střechu. Když jsme jí vyčistili tak jsme šli zpátky. Cestou jsme se ještě 
zastavili nad cestou a povídali jsme si o vodě v lese.  

Konec.      Viky Š. , 3. třída 

 

  



 

 

Lyžák tento rok byl velice povedený, docela zábavný. Nemám úplně 

určitý nejlepší zážitek, ale nějaký se určitě najde. Takže… Jeden ze zážitků 
třeba byl s paní Veitovou alias Jirkovou mámou. Jirkovi jsem vyprávěl takový 

ten klasický typ vtipů s mámou, jako např. tvoje máma je taková atd. No a 
v tu dobu tam byla Jirkova máma a zeptala se: „Hele, co se tady mluví o mě 
nebo o tvé mámě?“ V tu dobu jsem se začal smát a zároveň jsem nevěděl, 
jestli se mám bát. A Jirkova máma znovu řekla: „Abys pak nedržel dietu, 

kamaráde! No, jestli se nudíš, tak jdi pro dřevo!“ Došlo mi, že tohle je vážné a 
že mě dostihne KARMA za ten vtip. 

Později se mě Jirkova máma zeptala, kolik je mé mámě let. Řekl jsem, že 42 
let. A potom: „No Ježíši Maria, tak co to povídáš o své mamince?!“ řekla 

Jirkova máma. Odpověděl jsem, že je to vtip. No, ale dříví jsem stejně 
nakonec musel vzít… Takže poučení na závěr, bacha na Veitovu mámu!  

 
 

 

 

Když strom promluví 
Ahoj všichni, jak se máte? Budu vám povídat, jak roste 

strom. To jsem byl malé semínko. Museli vykopat díru 

a dali tam semínko a museli mě zalít, abych mohl 

vyrůst. Abych byl obalený jablky, aby mohli jíst jablka. 

Lidi mají chuť na jablka a upekli štrůdl. A pak šli a 

otrhali jablka, dali je do pytle a odvezli je prodat. A zato 

dostali peníze, koupili si auto a jeli na výlet. 

 Vašík Mařík 

Když strom promluví 
Ahoj, já jsem bříza a vyrostla jsem ze semínka a teď jsem vysoká a dorostla 
jsem do výšky 184 cm. Chodí mě navštěvovat zvířátka a ta mi říkají, že přijde 
jedna holka a ta si ke mně bude chodit pro radu. Jednoho dne přišla a zeptala 

se a chtěla vědět, jestli dostane k narozeninám pejska.  
Já jsem řekla, že dostane a toho pejska dostala. Bude 
vypadat jako kokršpaněl křížený labradorem, a tak se 
stalo. O pár let později šla zase ke mně a přála si koně, 
sovu, vlka, a já jsem jí řekla, že dostane 
všechna zvířata a udělá si tam ZOO 

zvířátek, a tak se stalo. A pak se rozhodla, že si postaví baráček a 
tam vedle baráčku mě bude mít a vysadila si tam další. A pak našla 

srnku, a ta byla raněná, tak si ji vzala 
domů a ošetřovala další zvířata. A 
vystudovala si ošetřovatelku a pak ošetřovala. A tem vlk měl vlčata, a 
pak bílý tygr měl taky mláďata a další zvířata měla mláďata a 
nejkrásnější bylo mládě vlka a toho 
pojmenovala Adélka. A sově pálení se taky 

narodila moc hezká mláďata. A sově sněžné a výrovi velkému se 
narodila mláďata a bylo to tam moc hezké. A pojmenovala si to ZOO 
Plasy. Stalo se to, že jednoho dne vyrostla, tak vodila lidi. Moc to bylo 
krásné, spousta lidí tam chodila. A pak tam pozvala Lenku, Martina, 
Zuzku, Honzíka. Moc se jim to líbilo. A pozvala tam Gábinu, Vaška, pana ředitele, Jitku 
praktikantku. A taky se jim to líbilo, a tak byla moc šťastná. A pak je tam navštívili rodiče. A taky 
to tam bylo moc krásné. Pak tam šla škola Adélka a taky se jim to moc líbilo.  Adélka bylo moc 
šťastná.            

Terka Marcelová 

Žil byl jeden kouzelný strom. A ten strom byl moc šťastný, 
protože měl kamaráda vedle sebe, a tak si spolu povídaly. 
Pak jednoho dne přišel jeden pejsek a ten byl moc smutný, 
tak se ho zeptaly, proč je smutný. Protože nemám žádného 
kamaráda. A tak mu poradily kouzelné stromy, ať jde 
jednou pěšinkou. Vydal se tam a uviděl fenku, hned za ní 
šel a zeptal se jí, jestli se s ní nemůže kamarádit. Cestou tam 
potkali vlka, řekli, ať jde také za těmi stromy a řekl jim 
všechno. Pak se tam objevila vlčice a začal se s ní 
kamarádit. Pak potkali sovu, tak ji poslali také tam na to 
místo a zase našla svého kamaráda. Pak tam šla další 
zvířátka a pak se tam dostala všechna zvířátka a pak se tam 
chodili radit úplně všichni pro pomoc.                 
                                                                                Terka Marcelová



 

  

 
Autorky básničky: Evička a Julča 

 
 

(zadaná slova) 

Jako malý jsem snil, že budu zkoumat vesmír jako Stephen Hawking, jenomže jsem měl problém. 

Jak jistě víte, škola u lidí nikdy nebyla tak moc velkou zábavou v životě, takže to bylo pro mě obtížně. 

Hlavně na zkoumání jsou potřeba peníze. Které taky nerostou na stromě. Jednou když pomalu 
končily letní prázdniny, zjistil jsem, že jsem propadl. No, a to jsem chtěl za vysvědčení jít na pizzu. 
Škoda. Mohlo to být lepší. Dlouho jsem přemýšlel, co jsem dělal tak špatně. Aha, ono stačí se 
kouknout jen na vysvědčení. Propadl jsem ze zeměpisu, což mě hodně vytočilo. Jestli chci 
prozkoumat planety jako třeba Mars, musím se aspoň orientovat v mapách! Doma jsem se hodiny 
učil, až jsem byl zoufalý. Ale věděl jsem, že to dělám pro svoji budoucnost. Kterou s velkou 
pravděpodobností zabije maturita. Ale říká se, že hrdinové bojují i tehdy, kdy se vše zdá nemožné. 
Což se trochu týká i mě. Ale s rozdílem, že nejsem hrdina. Učil jsem se od začátku až do konce. Ale 
nekončil jsem, i když se to zdálo šílené. Samozřejmě to bylo mnohem komplikovanější. Musel jsem 
se učit i domácí úkoly ze školy a jiných předmětů a hodin. Učil jsem se na tolik, až jsem musel skončit 
s basketballem, který jsem dělal asi dva roky. Jednou, když jsem šel v chodbě z hodiny, stal jsem se 
obětí agresorů, kteří po mě chtěli peníze na obědy. Snažil jsem se bránit, křičeli na mě, že v životě 
nic nedokážu. Nikdo mi nechtěl pomoct, protože by pomohli šprtovi. Jak prosté… 

Domů jsem se vrátil s modřinami a monokly na obličeji. Rodiče nevěřili svým vlastním očím i uším 
zároveň. Matka mi poté řekla: „Synku, učil ses dost. Začni dělat něco se sebou. Vždyť jsi skoro úplně 
vyhublý. Prosím, dělej třeba box, hokej, cokoliv.“ Já jsem pak odpověděl: „Ne, ještě neznám všechny 
měsíce u planet sluneční soustavy a aktuální politiku v Bangladéši. Jak já říkám: „Učení, dělá lidi 
učený.“ Otec: „Proboha, mám doma šprta a doslova šíleného do učení!“  Matka: „Synku, je 
samozřejmě dobré se učit, ale tohle už je nezdravé. Musíš mít stejný počet zábavy i učení.“ Když jsem 
uslyšel tahle slova, řekl jsem si, co to proboha se sebou dělám. Chtěl jsem ze sebe udělat chytřejšího 
kvůli zeměpisu. A teď? Nedělám vůbec nic jiného. Takže tu mám vzkaz pro studenty a školáky 
v základní škole. V životě nemusíte dělat jenom učení, ale je potřeba i trochu zábavy. Nejdřív práce, 
potom zábava. 

A jak to dopadlo se mnou? Dosáhl jsem svých snů a začal chodit na box, abych měl trénované tělo, 
protože budu první člověk, co půjde pěšky na MARS! 

Mějte se, smějte se a od příběhu se i trochu naučte! TÁDA 
 

Kolo  
Čau, já jsem byl v sobotu nakupovat. Pak jsem přijel domů. Jak jsem přijel domů, šel jsem 

ven. Ale pršelo, to mi ani nevadilo. Pak jsem chtěl na kole zabrzdit, ale ono mi to ujelo a pak 
žuch. Ale to mi také vůbec nevadilo. Tak jsem se na druhý den vyspal. A šel jsem znovu na 
kolo. Ale to jsem neměl dělat. Asi tak po hodině jsem šel skákat. Skočil jsem, ale jak jsem 

doskočil, zjistil jsem, že mi nebrzdí brzda a viděl jsem před sebou zábradlí. Připravil jsem se 
na tvrdý náraz. A v tu chvíli jsem opravdu narazil do zábradlí.  Au. Ale žiju. 

KONEC!!!                  
Vojta L. 

Pěšky na  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Kosí potok a můj názor na výlety 
No, tenhle výlet probíhal jako každý jiný. Chodili jsme, 
ztratili se, brodili se, bylo vedro a víc se čekalo, než se 
něco dělo. Žádná změna, já osobně jsem už s touhle 
školou byl na tolika výletech, že už jsem si na to zvyknul 
a už to neřeším. Na jednu stranu to je celkem sranda, 
když se brodíte v dubnu v řece nebo sjíždíte Sněžku na 
běžkách. Na druhou stranu třeba chodíte po cestě, 
která už dávno neexistuje, a jsou tam kopřivy, to není 
zrovna příjemné. Nebo když lezete v zimě na Sněžku 
při západu slunce a víte, že nemůžete dorazit domů za 
světla. 

Tak co…přidali byste se?   Pavel Konop 
 

Kosí potok 
Vstávání náhle mi nedělá dobře. Jaj, to sem nepatří, 
ale to neva. Takže, jeli jsme na nějaký záhadný potok 
někde daleko od školy, kde nám došlo jídlo, píchli se o 
HIV pozitivní stříkačku a tento příspěvek píše pouze 
můj duch. Ne, dělám si srandu, ale příště si beru na 
výlety, co mají v názvu slovo ‚,potok,‘‘ náhradní 
oblečení. Domů jsem dojela, jak mokrá slepice, a to 
jsem měla mokré jen kalhoty.  Nemyslíte, že trochu 
přeskakuji? No vzhůru na začátek 😊 Dojela jsem do 
školy, jeli jsme někam k Tachovu, tam vystoupili, šli, šli, 
šli, Zuzka s Julčou chytili slepýše, šli, šli, šli, ukempili se, 
dali si oběd, šli přes potůček, došli si na wc, došli na 
tramvajovou stanici, nedočkali se tramvaje, skákali 
přes propast a kochali se injekčními stříkačkami, šli, 
brodili se, toulali se lesy a došli k busu. Nakonec se mi 
po cestě domů udělalo špatně.  
To je vše, majte sa. :-D   Adélka Dlasková…bez cenzury 

Zážitky a postřehy z našeho kuchtění po slovensku: 

 

Bramborové lokše s povidly recept: 

400 g vařených nastrouhaných 
brambor 

130 g hladké mouky 

Sůl 

Máslo 

Švestková povidla 

Z brambor, mouky a špetkou soli vypracujeme vláčné těsto, které rozdělíme na 7 dílů. 
Z každého vyválíme placičku, kterou pečeme na suché pánvi. Hotové lokše potřeme máslem, 
skládáme na sebe a necháme zapařit. Podáváme s povidly. 

 

Jonáš: „Bylo to mega dobrý“ 

Laurinka: „Strašně, strašně moc to bylo dobrý, ale s medem“ 

Sárinka: „Je to dobré s medem“ 

Venoušek: „Bylo to ňamkový“ 

Natálka: „Krásně se mi vařilo“ 

Eliášek: „Mně se líbilo všechno“ 

Rebečka: „Mně se také líbilo všechno 

Za celý náš tým všem přeje dobrou chuť také Zdeňka, Verča a Adélka. 

 

Jako bonus přidáváme k doplnění malý kuchárský slovníček: 

Struhadlo …………………………………………….      sól                  ……………………………………………………. 

Tanier       ………………………………………………      lekvár             …………………………………………………                 

Kastról      ………………………………………………      zemiaky         ……………………………………………………. 

Valček      ………………………………………………       múka hladká ……………………………………………………. 

Utierka    ………………………………………………       maslo              ……………………………………………………. 

Lyžica       …………………………………………….       cukor              ……………………………………………………. 

 

 



 

 

  

Sára 

 

  



 

Napsala: Silvinka, 3. třída 

Moje volba  

Odcházím na jinou školu. Moc se těším. Jsem ráda, že tam jdu. 
Zvolila jsem si obor kadeřnice, a to mi vyšlo. Proč zrovna 
kadeřnice? Baví mě pracovat s vlasy. Dozvím se, jak o ně 
pečovat a co jim 
škodí. Těším se, až 
budu česat zajímavé 
účesy a třeba potkám 
zajímavé lidi.  

Jitka Tomanová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uááááá…moje přijímačky 
 

Asi začnu tím, jestli jsem se připravoval nebo ne? 
No…. Jo i ne, věděl jsem, že čeština mi nepůjde, takže na tu jsem se rovnou vykašlal a připravoval jsem 
se hlavně na matiku. 
A na to, abych se to všechno naučil, padlo hodně času, kafe a redbullů.  
V den, kdy jsem měl psát přijímačky, jsem se vzbudil brzo a vůbec jsem nebyl unavený, škoda, že to tak 
nebylo i par dní před tím. 
No…… už jsem se připravoval, ale najednou za mnou přišla mamka, že mě na ty přijímačky odveze i 
přesto, že jsem to měl asi 90 metrů od dveří.  Prý aby se ujistila, že na ty přijímačky fakt půjdu. 
Až nás rozsadili do tříd, asi 30 minut jsem musel podepisovat nějaké blbosti, což bylo hrozné a chtěl 
jsem přejít už k tomu testu. První byla matika, za což jsem byl rád, protože kdyby byla první čeština, byl 
bych z toho akorát ve stresu. 
Pár desítek minut uběhlo a bylo po matice.  Já i Honza a Erik, se kterými jsem tam byl, jsme se shodli, 
že tenhle test na matiku byl asi nejlehčí a nechápeme, proč nám ve škole dávali, takové těžké testy. 
Další přišla čeština. Ale o tom se radši nebudeme bavit, protože byla hrozně těžká, vůbec jsem nechápal 
a o tom, že tam bylo více textu, než je Židů v bance… ehm, no v jeruzalemském chrámu…. o tom ani 
nemluvím. 
Nakonec jsem tam něco napsal a byl konečně konec. 
Na závěr rada pro ty, co budou psát přijímačky: pokud jste se učili, tak není problém to napsat, ale 
pokud jste se neučili, tak to nemá smysl….  Ale ne pokud jsem to napsal já, musí to napsat asi každý… 
 
 

Vojta Kralovec 
 
 

PÁR VTIPŮ PRO DOBROU NÁLADU 
Připravila Míša Sklenářová 

 

Mami, víš, kolik zubní pasty je v jedné tubě? 

„Nemám tušení, Pepíčku.“ „Ale já to vím! Od televize až ke gauči!“ 

 

„Pepíčku,“ osloví žáka učitelka, „věděl bys jaké zvíře patří mezi plazy?“ 

„Ano, prosím,“ odpoví hoch. „Had.“ 

„Správně,“ chválí ho učitelka. „A uměl bys jmenovat ještě nějakého dalšího?“ 

„Samozřejmě,“ povídá Pepíček. „Druhý had!“ 

 

Jde blondýna v muzeu, kouká, kouká a najednou, vrazí do stolku s vázou. 

Váza spadne zem a rozbije se.  

Přilítne hlídač a začne nadávat: „Ženská, ta váza je z 18. století.“  

Bledá blondýna si oddechne: „Uf, a já se lekla, že byla nová!“ 


