


 

 

 

 

Rostliny jsou velmi užitečné. Dávají nám jídlo a kyslík, a trochu i 

 maso, protože krmí dobytek a ten dává maso. Rostliny nám dávají 

také dřevo, oblečení, a okrasné rostliny pro krásu. Mezi rostliny patří 

i stromy, velice důležitá rostlina. Povím vám jeden příběh. 

Byla jedna holka (jmenovala se Anna), která neměla 

ráda přírodu. Nejedla ovoce ani zeleninu, trhala trávu, 

apod. Zrovna byl Den matek. Ve škole vyrobili přáníčka 

a papírová zvířátka. Když se všichni vraceli domů, 

začal veliký liják. Anička neměla deštník, a tak musela 

risknout, že se jí zničí dárky pro maminku. Začala 

běžet jako o život, a vtom si všimla, že chvilku prší, a 

pak zase ne. Koukla se nahoru, a nad ní strom. Ten 

strom mi pomáhá!!!!!! A opravdu. Asi každé 2 metry byl vysazený 

strom, přes který nepršelo. Tam byla v suchu. 

Potom dala dárky mamince, a když šla druhý den do školy, poděkovala 

stromům, že jí zachránily dárky. A co bylo pak? Pak vždy, když měla 

volno, tak je chodila zalévat, protože co je vzácnější, než rodiče? A 

když jim chceme udělat radost, tak pořádnou! ;-)        

Marie Klemperová, 4. A  

Rostliny 



 

 

 
 

Byla jednou jedna rodinka. Byli v ní: maminka Zuzana, tatínek Štěpán, jejich syn 

Tonda, jejich dcera Štěpánka, teta Anička a její manžel Fred, teta Kája, teta 

Barborkaa její manžel Jirka a dcera Věruška, babička Iveta, babička Michaela a 

dědeček Erik. To je celá rodina. Všichni bydleli ve větším domku se třemi patry a 

jedním malým psem Sendy. Měli i pár rybiček.  :-)                                                  

Jednou se vydala celá rodinka na velký piknik. Sbalili se za 2 hodiny. Teta Kája 

sbalila deku a jídlo. Musela jít do obchodu a domů vezla 3 plné tašky všelijakých 

dobrot.  

Potom teda šli. Strejdové Jirka a Fred nesli tašky. 

Usadili se na velkém kopci. A začalo to. . . . . . . Za chvíli se usadili a jedli.  

Tetoo!!!!!!!! Ptá se Tonda. Coo too jee!!!  

To je sýr. Odpoví teta Kája.  

No, fuj, řekne Tonda. 

To se neříká, Toníčku, řekne.  

Až všichni dojedli, dospělí si ještě chvíli povídali, ale děti si šly hrát. Potom se 

vypravili na procházku do parku. Tak se zvedli. A najednou - KŘUP!!!!!! Babičce 

Ivetě prasklo v zádech. Strejda Fred se hodně lekl. Tak se vypravili do parku. 

Potom šla teta Anička do cukrárny koupit malinové dortíky.  

Začali jíst dortíky. Nejvíc jich snědla Věruška a teta Barborka. Moc jim chutnaly, 

ale už museli jít domů. 

Knoblochova rodina, 1. díl 

Varja Chutovisina a Bára Majerová, 4. A  



Tak přišli domů a hned zalehli do postele. Dobrou noc. 
 

 

Moje lištičky, když budete hezky spinkat, povím 

vám pohádku o jedné červené tužce, která byla 

smutná, že se nepovedla.  

Byla jednou jedna továrna na tužky a v ní se vyráběly zelené tužky. 

Jednou se tam omylem vyrobila červená tužka, a tu červenou tužku 

dali do výlohy. Potom k obchodu přišli tři srandisté, a ti si dělali ze 

všeho srandu, a oni si dělali srandu i z té tužky, dělali, že je strašně 

hnusná a potom rychle odešli, aby to vypadalo, že je hnusná . A TAK 

TUŽKU DALI Z VÝLOHY PRYČ. Do bedny, v které byla moucha 

masařka. Ony se dřív chovaly mouchy, a ona jediná v sobě měla maso, 

proto se jí říkalo masařka. A ta masařka jí povídala, že až otevřou 

bednu, ona vylítne a budou ji honit, nechají otevřenou bednu, tužka 

vyskočí a ona jí zanese do panelového domu.  

A tak se taky stalo. Moucha zanesla tužku do 

paneláku, nejdřív do pátého patra, tam jí 

nechtěli. Potom do šestého patra, kde jí 

taky nechtěli. A do třetice všeho dobrého 

do posledního patra. Tam žil se svojí malou 

rodinkou malý Honzík a ten Honzík si vždycky přál 

tužku, jenomže na ní neměl, protože dostával strašně malé kapesné. A 

když mu tam přilétla, tak měl takovou radost, a potom se zjistilo, že 

si dělali srandu, a od té doby se už vyráběly jen červené tužky.       

Konec!!!!!!! 
 

 

Jak liškám dávat dobrou noc 

Kristýna Svobodová, 4. A  



 

 

 

Upíři jsou známí z mnoha hororů, ale taky i pohádek. Mnoho lidí určitě 

zná Stmívání a jistě mnoho dalších takových filmů, ale nás dneska 

zajímá, zda takovéto bytosti existují. Já osobně je mám moc ráda a 

hlavně film Stmívání.  

Existují fotografie, které 

dokazují, že mezi námi 

opravdu žijí někteří tvorové, 

co pijí naši krev? Já tomu 

osobně nevěřím, ale 

fotografie hodně věcí mění, 

jako třeba tato.  

Je to fakt divný. 

To asi ve fotoshopu není 

udělaný. 

 

No nic tak já doufám, že se 

už moc těšíte na nové 

články. 

 

Vaše redaktorka Verča  

 

 

 

 

Upíři – jsou realita nebo výmysl ? 

Veronika Přibylová, 6. A 



 

SSSooovvvyyy   jjjsssooouuu   nnnooočččnnnííí   zzzvvvííířřřaaatttaaa...   AAA   ppprrroootttooo   mmmaaajjjííí   vvveeellliiikkkááánnnssskkkééé   ooočččiii...   PPPřřřeeesss   dddeeennn   ssspppííí   aaa   

vvv   nnnoooccciii   jjjsssooouuu   vvvzzzhhhůůůrrruuu...   AAA   tttaaadddyyy   jjjsssooouuu   jjjeeejjjííí   iiillluuussstttrrraaaccceee...      

 

 

Sova 



       

     
 

 Viktorie Hladišová, 4. A  



Ondra Kadleček, 4. A  

Lev 

 

Ahoj, můj nový článek je o zvířeti jménem lev pustinný, odborným 

jménem Panthera Leo. Žijí v Africe a samice jim tam opatřují 

potravu. Jako potravu mají antilopy a pakoně. Občas uloví i zebru a 

v Linyanti dokonce hrochy. Samci loví také, ale loví za tmy. Samice se 

vrhnou na kořist rychlostí až 80km/h. Váží až 150 kilogramů a samci 

dokonce až 250 kilogramů. Barva hřívy záleží na tom, kde lev žije. Lvi, 

kteří žijí v oblastech s nižší teplotu, mají hřívu hustější a tmavěji 

zabarvenou. Lvi žijí hlavně v Africe ale i trochu v Asii. V roce 2015 

byla africká lví populace odhadována na 23 000 kusů žijících v 

divočině. V Asii žijí pouze v národním parku Gir Forest v 

severozápadní Indii.  

 

 
 

 

Lev 



 

 

 

Pejsky, kočičky, králíčky, všichni je 

známe. Domácí mazlíčci nám dělají 

radost v domácnosti, i venku. Díky 

mazlíčkům si venku nacházíme nové 

přátele a taky jsme rádi, že 

vždycky, když přijdeme domů, tak 

se pejsek, kočička, králíček, 

morčátko, atd. chtějí s vámi mazlit 

až do večera. No není to krásné? 

 

Tak se těšte na další články. 

 

Vaše redaktorka Verča 

 

 

 

 
Veronika Přibylová, 6. A  

Domácí zvířátka 



 
 
 
  

Německý Boxer 

Pes je nejlepší přítel člověka. 

Ale jeden z nejroztomilejších je 

NĚMECKÝ BOXER. Je strašně 

roztomilý, má černou tlamičku, zvědavá 

očička.  
    

 

 

 

Psí kamarád 

Viktorie Hladišová, 4. A  



  

 

 

Sluneční soustava je 

planetární systém 

hvězdy s názvem Slunce, 

ve kterém se nachází 

naše domovská planeta 

Země. 

 

 

 

 

Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet, přes 150 

měsíců planet a další menší tělesa jako planetky, komety, meteoroidy 

apod. Pravděpodobně existuje i devátá planeta. 

 

 

Sluneční soustava 

Tobiáš Klofáč, 4. B  



 

 

Láska je jako sklo, které se kdykoliv rozbije, ale je taky Láska 

taková, že je silná jako kámen. Láska buď bude, nebo nebude, to 

záleží na tom, jak 

moc se mají ti dva 

rádi, nebo nemají. To 

se mi stalo docela 

nedávno, bylo to 

narychlo. Trvalo to 

už 2 týdny, co mě to 

ničilo, a tak si říkám: 

,,Veru, dnes je ten 

den, kdy je tvá 

příležitost to všechno 

skončit.“ A tak jsem se sebrala a udělala jsem to, na co jsem už moc 

dlouho čekala (2 týdny).  

Ale vy to nedělejte, láska je 

moc krásná věc, co obnovuje 

budoucnost! Jenom si musíte 

vybrat správného/správnou 

kluka/holku. Je dobré vybrat si 

někoho, s kým opravdu chcete 

strávit zbytek svého dlouhého a 

krásného života. 

 

Tak jo, to je asi zatím všechno, těšte se na další články 

Vaše redaktorka Verča 

 

 

Láska 

Veronika Přibylová, 6. A  



 
Komiks 

Bára Hrušková a Klára Štěpánková, 9. A 



 

 

Pohádka o Okarovi a Selmě 

 

Byl jednou jeden statek, a na tom statku žili 

dva bratři, jeden se jmenoval Marek a ten 

druhý se jmenoval Okar. 

Jednoho mračného dne se Okar vydal posekat 

pole, když tu si najednou všimnul, že pole je podupané. Otec řekl, že 

ten syn, který ho chytí, dostane možnost jít na rybaření na 7 dní. 

První noc šel Marek, ten si ale vzal kabát, lehnul si pod něj a spal. 

Druhou noc šel Okar, ten si vzal kabát, sednul si na něj a za keřem 

koukal, kdo to dělá.  

O půlnoci Okar uviděl velikou prasnici se 4 selaty. Okar na nic nečekal 

a skočil po prasnici a mlátil do ní rukama nohama, až nakonec prasnice 

řekla, ,,Okare, nech mě být, dám ti své nejstarší sele, splní ti všechna 

tvá přání.“ Okar souhlasil, prasnice dvakrát zadupala a přiběhlo 

nejstarší sele. Bylo celé od bláta a špíny.  

,,To je to kouzelné sele? Není to náhodou lest?“ Prasnice však řekla, 

,,Nelžu ti, Okare, přej si něco.“ Okar si přál, aby domů donesl 

čokoládový dort s jahodovou polevou, aby ho 

mohl dát svým příbuzným. Selátko ukázalo na 

levé ucho. Okar z levého ouška vytáhl 

čokoládový dort s jahodovou polevou. Nakonec 

prasnice řekla, že když o půlnoci na louce 

dvakrát zadupe, prasátko přiběhne.  

A pohádka na závěr… 



Když přišel domů, otec mu půjčil svojí malou loďku, aby mohl vyrazit. 

Okar poděkoval, rozloučil se a vyrazil na dalekou plavbu. V Jezerním 

městě potkal Okar krásnou slečnu, jmenovala se Selma. Selma byla 

nadaná tanečnice v místní hospůdce a tak se jednoho večera stalo, že 

se Okar vydal do té malé hospůdky a pozval Selmu na svojí malou 

loďku. Potom se Selmou odpluli na dalekou plavbu. Po sedmi dnech se 

Okar se Selmou vrátili na statek. Otec byl nadšený, že se mu vrátil 

nejpracovitější syn. Po několika dnech mu Selma řekla, že je arabská 

princezna. Okar se se Selmou oženil a byl novým králem arabské říše. 

 

 

 

 

 

 

 

A to je v tomto čísle vše. Těšíme se s vámi na setkání v dalším čísle, 

které si budete moct přečíst v prosinci. 

 

Vaše redakce 

 

Kristýna Svobodová, 4. A  


