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POZVÁNKA NA AKCI VE
ŠTRÚDLU NA ŠTRÚDL
Lampion, hrníček na čaj, dobrá
nálada.... jablka, štrúdl, stezka
odvahy. Co s sebou a co vás čeká?
ČTĚTE NA STRANĚ 4

HALLOWEENSKÉ PEČENÍ 9.A
Jak se píše popis pracovního
postupu? V naší škole zábavně!
ČTĚTE NA STRANĚ 6

Den stromů

mateřských a základních škol
dopoledne plné poznávacích
aktivit s názvem Den stromů.
A žáci prvních tříd naší školy se
této akce zúčastnili.
Děti měly možnost na mnoha
stanovištích v parku Michalov
plnit úkoly, které se týkaly
stromů a jejich zvířecích
obyvatel. Poznávaly stromy,
jejich listy a plody nejen
na obrázcích, ale i na skutečných
rostlinách.

Zkoumaly kůru stromů pomocí
výtvarné techniky frotáže.
 
Vyráběly si za pomoci kresby
a lepení nasbíraných listů
plastická zvířátka, hmatem
poznávaly plodiny v sáčku,
procházely chodníkem z listí.
Za splnění úkolů obdržely děti
od organizátorů záložky
do knížky s motivem listů
a stromů a do třídy hru
Tripexeso.
Celou akci provázelo příjemné

slunečné počasí. Atmosféru
dokreslovaly stromy v parku
s nádherně zbarveným
podzimním listím. Všichni jsme
si tento den skvěle užili.
 
-web školy-

 
 
Ve středu 20. října proběhla
za účasti našich žáků akce Den
stromů.
 
 
Ve středu 20. října si organizace
SVČ Atlas, Bios, Ornis
a Muzeum Komenského
v Přerově připravily pro děti

Den stromů s 
lesní 
pedagožkou

těly dlouhé lano, pomocí kterého
se snažily posbírat šišky. Hra
byla velice napínavá a děti
ze sebe vydaly maximum.
Za aktivní zapojení do aktivit si
žáci odnesli malou dřevěnou
odměnu
 
-web školy-
 
Historie Dne stromů v ČR
 
V Čechách se Den stromů
masově slavil počátkem dubna
roku 1906, a to např.
v Líbeznících, Podolí u Prahy,

Dobříši, Kouřimi, Sedlčanech,
Spáleném Poříčí, Příbrami,
Sedlici u Blatné, Bojanově,
Hořicích, Plzni, České Třebové,
Říčanech, Kyšperku,
Napajedlech a Pršticích u Brna,
Klatovech a Nesvačilech
u Rožmitálu.
Tradice, přerušená válkou
a komunistickým režimem byla
znovu obnovena až v roce 2000.
A jak se zdá podle narůstajícího
zájmu, historie Dne stromů, ani
po více než 150 letech zdaleka
nekončí.

S nápadem na obnovu této
tradice v ČR přišli bývalý ředitel
Botanické zahrady Univerzity
Karlovy a známý popularizátor
stromů Václav Větvička
a dřevosochař Martin Patřičný.
Datum první oslavy svátku
stromů bylo stanoveno na 20.
října 2000, protože v mnoha
lokalitách České republiky jde
o vhodný termín pro sázení
stromů a podzim je také časem,
kdy jsou stromy asi nejkrásnější
a hrají všemi barvami.
Den stromů se nyní slaví 20.
října nejen v České republice,
ale i v Polsku a na Slovensku.
Dvacátý říjen se tak stal
Středoevropským Dnem stromů.
 
Zdroj: Envi web - zpravodajství
životního prostředí

 
V úterý 19. října strávili žáci
4. ročníků dvě vyučovací
hodiny s lesní pedagožkou
Romanou Klevarovou.
 
V úterý 19. října strávili žáci 4.
ročníků dvě vyučovací hodiny
s lesní pedagožkou Romanou
Klevarovou. Připomněli si tak
Den stromů, který v kalendáři
připadá na 20. říjen.
Dozvěděli se, jak se některé
byliny proměnily ve stromy
a také přemýšleli, jaký význam
má les. Zopakovali si jehličnaté
a listnaté stromy – jejich listy,
jehlice, šišky, semínka a plody.
V neposlední řadě se dozvěděli
postup při zpracování dřeva
a jeho využití.
Na závěr děti vytvořily vlastními
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Kvíz

“Strom je jednoslabičné slovo,
ale skrývá celý svět pohádek
a zázraků.“ (Theodor Heuss) 
 
 
 
Na hlavní stránce jste se
dozvěděli, že 20. října
oslavujeme Den stromů.
Zjistěte v našem kvízu, co
o Dni stromů víte. Správnost
svých odpovědí si zkontrolujte
na poslední straně našeho
časopisu.
 
 
 
 
 
1. Na Den stromů (20.10.)
slavila narozeniny šansoniérka
a přítelkyně stromů, jejíž
koncert obnovenou tradici
podpořil:
 
a) Hana Hegerová
b) Hana Zagorová
c) Lucie Bílá
 
 
 
 
 
2. Den stromů má
připomenout:
 
a) že stromy potřebujeme ke
sbírání listů do výtvarné
výchovy
b) jak důležité pro naši planetu
lesy a stromy jsou, že díky nim
se udržuje příznivé bioklima
pro život člověka
c) že bez stromů by ve městech
bylo smutno
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tradice Dne stromů se
po roce 2000 obnovila díky: 
 
a) Václavu Větvičkovi a Martinu
Patřičnému
b) Haně Hegerové
c) Jiřímu Sádlovi
 
 
 
 
4. V České republice je
národním stromem
___________ . Můžeme ji najít
na standartě prezidenta, státní
pečeti, vojenských uniformách
a bankovkách:
 
a) javor
b) dub
c) lípa
 
 
 
5. Nejstarším stromem
v Česku je ______________
rostoucí v zámeckém parku
ve Vilémovicích u Ledče
nad Sázavou. Obvod jeho
kmene měří 360 cm a dosahuje
výšky 10 metrů.
 
a) lípa
b) Vilémovický tis
c) dub

 
Díky stromům se můžeme
nadechnout, v létě nám dávají
stín a jejich přítomnost je
uklidňující. Dávají nám, lidem,
mnoho podnětů k učení. Ukazují
nám střídání ročních období.
V jejich korunách žije velké
množství živočichů, kteří v nich
nachází domov a úkryt. V České
republice pak najdeme
neuvěřitelných 60 miliard
stromů, a lesy pokrývají 1/3
plochy našeho území. Není tak
divu, že i stromy mají svůj
svátek.
 
 
 
Víte, že ...
 
Ve spojitosti se stromy se nám
asi jako první vybaví kyslík.
Ano, stromy vytvářejí kyslík,
který potřebujeme k tomu,
abychom žili, abychom mohli
dýchat. Představte si, že jeden
jediný strom denně dokáže sám
vyprodukovat tolik kyslíku,
kolik ho potřebují dva lidé, aby
se mohli nadechnout. A to není
určitě málo.
 
Stromy také léčí. Mají vliv
na naše duševní i fyzické zdraví.
Takový pobyt v přírodě dokáže
účinně odbourat stres a dodat
člověku novou energii.

Stromy pro nás představují
ochranu. Ochranu před horkem,
před sluncem, větrem a při
živelných pohromách mohou
bránit proti sesuvům půdy.
Vysazují se ale i proto, že
do sebe absorbují škodlivé látky,
které jsou denně do ovzduší
bohužel vypouštěny. Proto se
stromy označují i za efektivní
zbraň proti klimatické krizi.
 
Představují také zdroj obživy.
Nejen pro nás díky např.
čerstvému ovoci, ale i pro
mnoho druhů hmyzu a jiných
živočišných druhů.
 
Ze stromů se vyrábí nábytek,
papír, staví se z něj domy.
Dřevem ze stromů někteří lidé
topí. Je důležitým materiálem.
 
 
Pavlína Vránová
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Pohádka o 
moudrých dubech a 
nafoukaném větru

Pohádka o moudrých dubech
a nafoukaném větru
 
 
 
 
Před dávnými a dávnými lety,
kdy ještě na světě nebyla města
a vesnice, jen velký zelený
prales, přiletěl do toho pralesa
vítr. Vítr byl úžasně nafoukaný,
nosil nos nahoru a řval na celé
kolo, že nikdo neumí lépe lítat
než on a nikdo neumí tak pěkně
zpívat jako on.
 
 
 
„To ví kaštan, javor, jasan,
to ví přece každý strom,
že když zpívám, přímo jásám,
protože mam hlas jak zvon.
To ví přece každý strom,
že má vítr hlas jak zvon.“
 
 
 
„Je pravda,“ uznaly stromy, „že
zpíváš hodně nahlas, ale podle
našeho názoru lépe zpívají
ptáci.“
“Ptáci? A kde jsou?“ divil se vítr.
“Schovali se před tebou v našich
zelených větvích, protože se
báli, že jim potrháš peří. Foukal
jsi totiž hrozně silně.“
“Hned zafoukám ještě silněji,“
rozzlobil se vítr. „Tak silně, že
otrhám všechno listí a vyženu
všechny ptáky z lesa. A pak už
nikdo nebude říkat, že ptáci
zpívají lépe než já.“
Tohle vítr prohlásil a hned začal
oškubávat se stromů listí a vyl
při tom, jak mohl nejsilněji:
„Ptačí zpěv já nemám rád,
tak jdu listí oškubat.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tu se ptáků zastaly duby:
 
 
“Nedovolíme, aby vítr oškubal
naše listí, protože by ptáci
ztratili úkryt“, řekly odhodlaně.
A tak pevně držely listí
ve větvích, že ho vítr opravdu
nemohl servat. Celý podzim
foukal a škubal, foukal a škubal
- a nic. V říjnu neurval ani jeden
dubový list, v listopadu taky ani
jediný. Dokonce ani v prosinci
se mu to nepodařilo.
 
 
 
 
I když přišla krutá zima
a přinesla silný mráz,
dub své listí pevně třímá,
dub své listí nesetřás.
I když přišel silný mráz,
dub své listí nesetřás.
 
 
 
Dubové listy se zkroutily,
svraskaly a zešedly od jinovatky
a mrazu, ale ani vítr ani zima
listí z dubu nemohly shodit.
A každého dne sedali na větvích
pod ochranou dubového listí
ptáci a veselou písničkou
děkovali dubům za to, že jim
poskytly útočiště a ochránily je
před zimou a větrem.
Tak to bylo kdysi a tak je to
i doposud. Od listopadu až
do května, kdy jiné stromy
nemají už ani lístek, duby pevně,

nejpevněji jak můžou drží své
svraskalé a větrem pokroucené
listí na větvích a snaží se
neztratit ani jeden list. A každým
rokem vyhrávají válku s větrem
a zimou a ptáci jim za to děkují
svým cvrlikáním a okřídlenou
písničkou:
 
 
 
„Duby i dubové proutí
do trubiček listí kroutí,
kroutí, krabatí a svíjí,
ptáci se v tom listí skryjí.
Pak se, větře, marně chlub
ptáky v listí schoval dub.
 
 
 
Díky dubům kabrňákům
neublíží zima ptákům.
On to není žádný omyl,
jakou sílu mají stromy:
Vítr fouká na sto trub,
ale válku vyhrál dub!“
 
 
 
 
 
 
Chotomská, W.: Pohádka z 1001
dobré noci. 1982.
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Aktuality ze školy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srdečně Vás zveme na tradiční
pochod „Ve štrúdlu na štrúdl“,
který se uskuteční 3. listopadu
v 17:00 hod.
 
 
 
 
Před pochodem se žáci (ale
i ostatní) mohli zúčastnit výzvy
„Přines i ty jablko/a“, která se
použijí na výrobu štrúdlů. Jablka
bylo možné přinést do žebřiňáku
ve vestibulu školy ve dnech
uvedených na plakátu.
 
 
 
Nezapomeňte, že můžete přinést
svou vyřezávanou dýni.
Odevzdat ji můžete 2.11.
na vrátnici školy.
 
 
 
Událost bude zahájena
na školním hřišti, na které se
dostanete z ulice Sportovní.
Následující program zahrnuje
průvod Předmostím a stezku
odvahy pro žáky 1. stupně.
 
 
 
Součástí akce je výstava
vyřezávaných dýní, ochutnávka
štrúdlu a čaje a opékání
špekáčků.
 
 
 
Masky jsou vítány. :)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nezapomeňte s sebou:
 
- lampion
- špekáček
- hrníček na čaj
- dobrou náladu
 
 
 
 
 
 
Těšíme se na Vás.
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Aktuality ze školy

Hasiči ve škole
 
Dvě zábavné vyučovací hodiny
strávili v úterý 12. října žáci
druhých tříd naší školy
s profesionálními hasiči
z přerovského Hasičského
záchranného sboru.
Hasiči druhákům radili, jak se
zachovat, když hoří.
 
Dvě zábavné vyučovací hodiny
strávili v úterý 12. října žáci
druhých tříd naší školy
s profesionálními hasiči
z přerovského Hasičského
záchranného sboru. Z úst
profesionála Václava Hlušího se
děti dozvěděly několik
praktických rad, jak se zachovat,
když se z ohně stane zlý pán
a ohrožuje na zdraví i na
majetku lidská obydlí. Děti si
zopakovaly důležitá telefonní
čísla a na vlastní oči si mohly
prohlédnout hasičskou výstroj,
do které se během chvilky
ustrojil jeden z hasičů. Zároveň
si druháci v praktické ukázce
vyzkoušeli, jak si počínat,
když by na nich vzplálo
oblečení.
Z výchovně-preventivního programu Hasík si
děti od hasičů odnesly několik
cenných rad i omalovánky.

A někteří možná i přání
do budoucna – stát se hasičem.
 
-web školy-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Spontánní koncert
 
Spontánní koncert nám
zpestřil páteční vyučování.
 
O velké přestávce se dá stihnout
leccos – popovídat si se
spolužáky, sníst svačinu nebo si
třeba zopakovat učivo. Děti z 5.
C se rozhodly, že si pátek 15.
října zpříjemní muzikou
a netradičně tak popřejí dvěma
svým spolužačkám, které slaví
narozeniny a svátek. Chodbu
ve třetím poschodí rozezvučily
tóny houslí, páťačka Gabriela
Horáková vyloudila na svém
nástroji hned několik písniček.
Zazněly třeba Tři kříže
nebo Krylova skladba Anděl
a děvčata se pokusila i o malý
taneček. Ostatní žáci vykukovali
ze tříd a neobvyklou podívanou
si také nenechali ujít. Gábi a děti
z 5.C, děkujeme, bylo to velmi
příjemné zpestření velké
přestávky – pro děti i učitele!
 
-web školy-
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vybraní žáci navštívili akci
Den zvířat
 
Ve středu 6. října se vybraní žáci
II. stupně naší školy účastnili
akce Den zvířat pořádané SVČ
Atlas a Bios v Přerově. Žáci se
nenechali neodradit deštivým
počasím a z Předmostí se vydali
na dlouhou cestu přes celé
město, aby mohli v cíli plnit
různé soutěžní disciplíny
zaměřené na život zvířat.
 
-web školy-

Přespolní běh
Žáci reprezentovali školu
v přespolním běhu
ve Všechovicích.
 
 
 
Dne 5.10.2021 se naši žáci
zúčastnili okresního kola
v přespolním běhu
ve Všechovicích. V soutěži
družstev jsme obsadili 2x
3.místo a to v kategorii starších
žáků a starších žaček.
V kategorii mladších žáků
a mladších žaček jsme obsadili
pěkné 4. místo. Velký úspěch si
odnesla Amálka Šamořilová
z 9.A, která vyhrála individuální
závod starších žaček.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme všem našim
reprezentantům:
 
 
Amálie Šamořilová, Anna
Dudová, Marie Dudová,
Alexandra Rybková, Karolína
Sasáková, Eliška Hlavinková,
Tereza Nováková, Sofie
Zedková, Edita Brdíčková,
Zuzana Pacalová, Stela
Hrabalová, Vojta Kravák, Jakub
Vykopal, Josef Just, Šimon
Rybka, Jakub Durčák, Jakub
Flajšar, Matěj Němeček, Tomáš
Konupčík, Alexander Ondruška,
Ondřej Šípek, Pavel Horák,
Vojtěch Hrnčiřík, kteří se
v konkurenci 180 soutěžících
rozhodně neztratili.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-web školy-
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Reportáž z 
halloweenského 
pečení 9.A

19. října jsme se společně
s celou třídou vydali procvičit
popis pracovního postupu. Jak
jinak, než prakticky. Využili
jsme příležitosti a chtěli upéct
halloweenské dobroty. Než jsme
je stačili udělat strašidelnými,
všechny jsme je snědli!
 
 
 
 
Halloweenské muffiny 
 
Muffiny s čokoládou, nahoře
s krémem z tvarohu
a mascarpone. Krém jsme
obarvili černou a červenou
potravinářskou barvou.
 
Na 24 ks potřebujeme:
 
250 g másla
500 g hladké mouky
4 ks vajec
10 lžic mléka
2 lžičky prášku do pečiva
2 ks nasekané čokolády
na vaření
200 g cukru krupice
 
Nejprve si předehřejeme troubu
na 180 °C. Změklé máslo, cukr
a vejce ušleháme, aby se cukr
rozpustil. Poté přidáme mouku
s práškem do pečiva a pečlivě
promícháme. Nakonec přidáme
mléko, čokoládu a vše ještě
jednou promícháme.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bábovka
 
Bábovku děláme, protože je
lehká. Do mísy dáme rozpuštěné
máslo a rozmícháme ho
s cukrem. Postupně přidáme
mouku, mléko, kako a pořádně
mícháme. Formu na bábovku
pořádně vymažeme máslem
a moukou. Do formy nalejeme
těsto a poté vložíme
do předehřáté trouby na 40
minut.
 
Na bábovku potřebujeme:
 
500 g mouky
250 g másla
110 g cukru
1 vanilkový cukr
kakao
prášek do pečiva
8 lžic mléka
 
 
 
 

 
 
 
Spolužáci smažili i palačinky,
které zdobili čerstvými jahodami
a lístky z marcipánu, který
vznikl úplně náhodou
z čokoládové polevy. :)
 
 
Myslíme si, že se nám výtvory
hodně povedly.
 
Justýna Krumpholzová, Ondřej
Suchý, 9.A
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Podzimní prázdniny 
a 28. říjen

 
 
 
Konec 19. a začátek 20. století
byl ve znamení prudkého
rozvoje techniky. Senzací byly
obrovské balony a vzducholodě
i první filmová představení
v Paříži. Vzdálenosti se
zkracovaly, jak přibývalo
nových silnic a železnic.
Na jedné z nich, v Alpách, byl
proražen tehdy nejdelší tunel.
Na silnicích se objevila první
auta. V roce 1898 vyjel
z kopřivnické Tatry první český
automobil „President“ a o
několik let později zacinkala
v Praze Křižíkova první
elektrická tramvaj.
Vzneslo se první letadlo a brzy
na to francouzský pilot Blériot
přeletěl kanál La Manche
z Francie do Anglie.
Rok po něm létal český inženýr
Jan Kašpar. Největší objevy
vědy a techniky shromáždila
Světová výstava v Paříži.
Vynálezů stále přibývalo
a továrny rostly jako houby
po dešti. V továrnách se však
nevyráběly jen lokomotivy
a auta, ale také zbraně.
A těch využily některé silné
státy k tomu, aby byly ještě
silnější. Chystaly se mezi sebou
válčit. V červenci roku 1914 byl
v srbském městě Sarajevu
při atentátu zabit rakouský
arcivévoda Ferdinand. To bylo
pro Rakousko záminkou
k rozpoutání války. Byla dosud
největší válka. Otřásla celým
světem a přivodila i zánik
rakouské říše.
Český a slovenský národ se
zbavil staleté poroby.
28.10.1918 byla vyhlášena
Československá republika.
 
 
Na prázdniny se vždy velmi
těšíme.
U podzimních ale víme, že si
připomínáme jedno velmi
důležité datum.
A to je 28. říjen. Co se stalo, to
už víme, vznikla samostatná
Československá republika.

 
 
 
Prvním československým
prezidentem byl Tomáš Garrigue
Masaryk.
 
Naše dějiny ale nekončí rokem
1918, pokračují dál až k dnešku
a i ten se časem změní v dějiny.
Dějiny plynou jako voda v řece
a budou pokračovat, dokud
budou lidé na Zemi. A přece, ten
osmnáctý rok něco něco
důležitého ukončil a něco ještě
významnějšího začal. Skončilo
se dlouhé třistaleté období
nesvobody a vznikl první
svobodný stát Čechů a Slováků,
Československá republika.
Nevznikla sama od sebe. Stála
náš národ mnoho úsilí a mnoho
obětí. Na svět jí pomohli také
vědci, umělci, vynálezci
a mnoho dalších lidí. Každý
z nich přidal svým dílem kámen
do základů, na nichž pak
vyrůstal náš stát.
 
 
V Obrázky z českých dějin
a pověstí V. Černý
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Česká republika vznikla
1.1.1993 a jejím prvním
prezidentem byl Václav Havel.
 
Víte, že česká hymna Kde
domov můj byla původně písní
o dvou slokách v divadelní hře
Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka
aneb Žádný hněv a žádná rvačka
z roku 1834? Hudbu k hymně
složil František Škroup.
 
A že trikolóra vlajky má svůj
význam? Bílá barva symbolizuje
stříbrného českého lva, na dolní
polovině je barva červená, která
symbolizuje červené pole štítu.
Modrý klín směřující
do poloviny vlajky bývá obvykle
vykládán jako symbol
Slovenska.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štěpánka Břenková
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Prostor pro reklamu Prostor pro reklamu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Vaše reklama může být
vidět!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nepropásněte!  

 
 
 
 
 
 
 

I Vaše reklama může být
vidět!  
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Literární tipy od našich čtenářů

 

 

Filip Rožek - Gump -
pes, který naučil lidi žít 
 
 
Doporučuji knihu Gump - pes,
který naučil lidi žít. Kniha
vypráví o psovi Gumpovi, ale
ukazuje svět jeho očima.
Gumpova cesta je plná překážek.
Smyslem knihy je otevřít lidem
oči, aby nebyli lhostejní
k ostatním a svému okolí.
 
Jana J.

 
Někdy se nám stává, že
po dočtení knihy máme chuť
postavám, případně autorovi,
říci, jaký máme z knihy dojem.
 
Když je zážitek ze čtení silný,
nenecháme si ho v sobě, ale
napíšeme ho.
 
Dnešní adresát - hlavní postava.
 
 
Anna ze Zleného domu Lucy
Maud Montgomeryová
 

Milá Anno,
tvoje postava v knize byla
úžasná a moc se mi líbila.
Na začátku jsi byla taková malá
dívenka v sirotčinci. Opuštěná,
bez rodiny (omlouvám se, že ti
to připomínám, prosím, neplač)
a bylo mi tě líto. Teď si myslím,
že ti to dalo hodně. Musela jsi
být zároveň velmi odvážná.
Nedokáži si vůbec představit, co
bych na tvém místě dělala já. Jsi
velmi chytré, hezké a šikovné
děvče, které se nebojí ukázat, co
si myslí, ale zároveň je slušně
vychované. Děvče se zrzavými
copánky, zelenýma očima, co

vypadají jako tráva a hubená
jako proutek. Den, kdy jsi šla
do školy, jsem málem nedočetla,
protože už byla jedna ráno, ale
mě strašně zajímalo, jak to
dopadne. Ze začátku bylo vše
dobré, byla jsi nervózní, to šlo
znát, ale zvládla jsi to. Ale jen
do doby, než jsi potkala jeho,
pak jsme obě věděly, že to dobré
nebude. Problémy sním sis
nezasloužila. Moc se mi líbil
tvůj kamarádský vztah s Dianou.
Takovou kamarádku bych chtěla
mít také a kdyby to šlo, přála
bych si být s vámi. Vím, že je to
těžké téma, ale slečnu jako ty,

bych si vzala domů hned.
Nevím, proč tě ze sirotčince
žádná rodina nechtěla. Jsi bezva
holka. Jsi chytrá a že jsi nešla
studovat dál, mi bylo velmi líto.
Já bych studovat chtěla, ráda
bych na vysokou školu. Ale
rozumím, že po smrti Matouše
ses na to necítila. Z knížky jsem
si toho odnesla mnoho, třeba, že
když už se zdá, že všechna
naděje je pryč, tak ti někdo může
vstoupit do cesty a dá ti ji. Moc
ti děkuji za inspiraci a přeji ti ať
se ti v životě daří.
 
TL
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Literární příloha - 
bajky našich 
deváťáků
Chamtivec
 
Pes ukrad kousek masa v koutě
kuchyně
a běží podél řeky ... tu však
zahlédne
kus masa mnohem větší - odraz
ve vlnách.
Své maso pustí, skočí po té
vidině,
a nechyt pranic; co pak měl, to
upustil ...
I brodil se zas na břeh
s prázdným žaludkem ...
 
(Ezopovy bajky)
 
Zvířata jednají a mluví jako lidé.
Z jejich jednání vyplývá poučení
nebo kritika špatných lidských
vlastností. V bajkách se
seznamujeme s literárním
pojmem personifikace, která
představuje základ bajek.
Personifikace znamená
“zosobnění“. Personifikace
přisuzuje neživým věcem,
zvířatům a rostlinám vlastnosti
těch živých. Proto může kámen
plakat a sluníčko se smát. Liška
je chytrá, až vychytralá, osel
hloupý, vrána důmyslná, kočka
požitkářská, lev spravedlivý
vládce a třeba medvěd
těžkopádný dobrák.
 
 
Liška a závod zvířat
 
Jednoho hezkého slunečného
dne se pořádal lesní závod
v běhu. Zúčastnit se chtěla
všechna zvířata a všechna chtěla
vyhrát. Dojela dokonce i zvířata
z okolních lesů. Závod mohl
začít, zvířata se seřadila
na startovací čáru, jen liška
otálela. Pronesla: „Já závod
vyhraju a ještě budu mít velký
náskok!“ Zajíc vystřelil
z pistole, zamával vlajkou -
závod začal. Všechna zvířata se
rozeběhla. Jen liška otálela a ke
startu se neměla. Byla úplně
poslední. Ptáte se proč? Chtěla si
cestu zkrátit, podvést ostatní
zvířata a vyhrát nečestně. Proto
čekala, až všechna zvířata budou
běžet. Přepočítala se ovšem
a zapomněla na to, kudy její
kratší cesta vede. Nakonec cestu
přece jen našla, ale byla delší
a skončila úplně poslední. Liška
se poučila, že lež a podvod má
krátké nohy a že se nevyplácí.
S. Ptáčková
 

Čáp a myš
 
Na jedné ze zahrad bydleli čáp
a myš. Myš čápovi plašila žáby
v malém jezírku a čáp se tak
nemohl pořádně najíst. Jednou,
když na sousedním dvorku čáp
spatřil kočku, vymyslel plán.
Oslovil myš. „Myško, buďme
dnes kamarádi, zajdi se mi
podívat na sousední zahradu.
Žáby jsou zelenější než u nás
a třeba budou chutnat lépe.
Myslím, že tam sousedce myši
upadl kousek sýra.“ Myš
odhodlaná získat sousedčin sýr
šla. Čáp moc dobře věděl, že
tam číhá kočka. Když myš
podlezla plot, kočka ji sežrala.
Z toho plyne ponaučení, nevěřte
cizím lidem a informace si
ověřujte z více zdrojů.
P. Zeman
 
Pes a kočka
 
Na dvorku žila kočka a pes. Oba
jedli společně. Skoro vše ale
zabezpečovala kočka. Pes byl
líný a zvyklý, že vše dostane.
Kočička lovila myši, původně
jen pro sebe, ale pes jí vždy bral.
Kočka chtěla být hodná
a přátelská, tak lovila pro oba.
Lovila víc a víc. Jenže už jí pes
jedl opravdu skoro vše a na
kočku nic nezbývalo. Byla
hladová. Došla za psem a říká:
„Pejsku, nemůžeš mi vše jíst.
Vždyť brzy nebudu mít sílu lovit
ani pro tebe. Umřu hlady.“
Jediná odpověď, které se jí
od psa dostalo, bylo, že je přece
pes a ten může vše. Dál se mu
hloupě podřizovala a lovila víc
a víc myšek. Nechtěla být zlá,
byla zvyklá se dělit a doufala, že
pes brzy uzná její argumenty.
Ale pro psa to stále nebylo dost.
Pořád byl hladový, ať se kočička
snažila sebevíc. Kočička dál
chřadla, až jí nezbyla síla, aby
pro psa dál lovila myšky.
Nesnažte se pro ostatní dělat
vše, když si toho neváží.
Nebuďme na sebe zlí a važme si
každé maličkosti, kterou pro nás
jiný člověk udělá.
A. Otáhalíková
 
Zajíc a želva
 
Byl zajíc a želva. Zajíc tu byl
vždy, když želva potřebovala
pomoc. Bez váhání jí svou
pomoc nabízel. Jednoho
slunečného dne při procházce

v lese zajíc zakopl a zlomil si
nohu. “Au, moje noha,“ naříká
zajíc. „To zvládneš,“ říká želva.
Ale zajíc nemohl chodit, chtěl,
aby mu želva pomohla a odnesla
ho do nemocnice. Ale ona šla dál
a jakoby ho ani neslyšela. Zajíc
křičel o pomoc, až ho zaslechla
liška. „Kdo tě tady takto
nechal?“ ptala se. Zajíc se
smutně díval a prozradil, že
kamarádka želva. Liška zajíce
vzala do nemocnice, kde mu
nohu zasádrovali. A jak tak ležel
v nemocnici, uvědomil si, že
želva nebude jeho dobrou
kamarádkou. Dávejme si pozor
na falešné kamarády.
A. Dudová, V. Pavlíková
 
Sova a panda
 
Jednoho dne se sova a panda
u velikého stromu domluvily, že
budou dělat vše společně. Byl
první večer a sova byla pozvaná
k pandě domů. Měla u ní přespat
a sníst připravené pohoštění.
Když přišla, zjistila, že zábava je
pěkná, ale pandě už se chce spát.
Navíc je její postel moc nízko
a sova by chtěla vzlétnou
do koruny stromu. Panda se
tvářila lhostejně, domluvy se
nedržela. „Jestli sovo chceš,
klidně si buď v noci vzhůru
v koruně stromu,“ řekla. Sově se
ale pandino chování příliš
nelíbilo, nechtěla to nechat jen
tak a dělala, že se na pandu
nezlobí. Ze zábavy se stala
osamělá noc a kamarádka panda
ji celou prospala. Ráno se

kamarádky rozešly se slovy, že
nyní zve pandu do svého obydlí
sova. Když panda přišla, nechala
ji ochutnat vlastní medicínu
a chovala se k ní stejně, jako
předtím ona k ní. Naše chování
se k nám vrací tak, jak ho
předáváme ostatním.
A. Rybková, P. Vránová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________
___________________________
Výsledky kvízu ze str. 2
1.a; 2.b; 3.a; 4.c; 5.b
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Výzva - Zúčastni se soutěže i ty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Téma je dáno. Jak
zapojíš svou fantazii
a jak bude tvá vlajka
vypadat, je jen na tobě.
Konkurence z řad
spolužáků je vysoká,
chop se příležitosti
ukázat svůj nápad
a nezapomeň odevzdat
v uvedeném termínu. 
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Knihotoč - vezmi knihu a toč

Pokud tě kniha zaujme,
vezmi si ji z knihotoče
domů. až ji dočteš, vrať
ji zpátky na své místo.
Vypůjčení knihy není
časově omezeno.  
 

Pokud tě kniha zaujme
tak moc, že ji chceš
vlastnit ve své knihovně,
přines knihu, kterou
nečteš. Tvá darovaná
kniha může zaujmout
jiného čtenáře. Tato
výměna slouží k tomu,
aby kolotoč nebyl
prázdný a každá kniha
si našla svého čtenáře.  

 

Ve volných chvílích je
možno si knihu půjčit
k četbě a poté ji vrátit
na své místo.  
 

Pokud vyřazuješ doma
knihy nebo rušíš
knihovnu, neváhej
a knihu přines.  
 

“Ať se knihy TOČÍ
v knihoTOČI!!!“ 


