Milí čtenáři, tak už je na světě druhé číslo našeho časopisu. Jak

jistě víte,
pyšní se novým jménem – (Po) školáček (autor: A. Jahodová), které jsme vybrali
ze spousty Vašich nápadů a za ty moc děkujeme. Blíží se nám léto a prázdniny
(jupííí), proto jsme toto téma využili. Doufáme, že se Vám první časopis líbil a že
i v tomto a dalších číslech se pobavíte, poučíte a zasmějete.
Musíme se také hned ze začátku omluvit, Ti bystří z Vás určitě ví komu a za co.
Je to Amálka Jarošová a Pavel Zádrapa, kterým jsme omylem změnili příjmení.
A další omluva se týká velké převeliké chyby, která se nám vloudila do prvního
čísla.
Takže POZOR: jestliže některý z Vás detektivů chybu vypátrá, opraví a přijde
za p. uč. Bližňákovou, dostane malou sladkou odměnu.
(Poradíme, že chyba se týká učiva 5. ročníku, ale i Ti mladší z Vás se můžete zapojit, třeba
poprosit rodiče:o).

Přejeme příjemnou zábavu,
Vaše redakce.
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CO BYLO…
Tak máme za sebou další zajímavé akce, pojďte se s námi podívat, co všechno jsme za
tři měsíce společně prožili :o).

Duben:
VÝUKOVÁ TRASA – tímto výletem do přírody spojeným s úkoly jsme byli nadšeni,
připravila ho pro nás Míša Brhlová, budoucí paní učitelka.
MOTÝL A ERIKA - známá hudební skupina nás potěšila svými písničkami a malými
dárky.
DEN ZEMĚ – v tento den jsme si uvědomili, jak je důležité chránit přírodu a vyčistili
jsme naši obec od odpadků a že jich bylo.
VAŘÁKOVY PASEKY – 30.4. se vydali žáci 4., 5. ročníku a paní učitelky na Vařákovy
paseky, kde zhlédli nový pomník a uctili památku obětí
krásnými básničkami.

Květen:
BEZPEČNOSTNÍ DEN – v tento den jsme slyšeli, viděli a dokonce si mohli i vyzkoušet
mnoho zajímavých věcí policejních a záchranářských.
DEN MATEK – nejen maminky jste potěšili svými pečlivě nacvičenými vystoupeními.
A moc se Vám to povedlo, jste šikulky.

Červen:
VÝLETY – letos jsme se vydali na hrad Veveří, kde pro nás připravili tamní rytíři :o)
pěkný historický program. Prvňáčci zase mohli obdivovat tučňáky, lvy a jiná
drobná zvířátka :o) v ZOO Lešná.
DĚTSKÝ DEN – páni myslivci pro nás připravili dopoledne plné zábavy a tímto jim moc
děkujeme.
TURNAJ V KOŠÍKOVÉ – 1. místo: Žraloci (5. ročník)
2. místo: Mudrci (4. ročník)
3. místo: Modří tygři (družstvo Střelné)
LOUTKOVÉ DIVADLO – poslední akcí tohoto roku bylo divadlo pro naše menší žáky
se strašidelným názvem – Začarovaný mlýn.

Měli také svátek všichni skauti, tanec, práce, hasiči, ošetřovatelky, rodiny, hudba,
tatínkové a mnozí z Vás, blahopřejeme.

CO BUDE…
PRÁZDNINYYYYYYYY… určitě už se na ně všichni těšíte. Každý z Vás je bude ale
prožívat jinak, bude mít různé zážitky, a proto vyhlašujeme hru s názvem:

LOVEC PRÁZDNINOVÝCH ZÁŽITKŮ

Na konci prázdnin se zastavte, zamyslete, napište zde podle Vás ten nejlepší zážitek
z prázdnin, odstřihněte, podepište celým jménem a vhoďte do naší „časopisové“
krabice. Všechny zážitky budou vystaveny a odměněny:o).
----------------------------------------------------______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

PRÁZDNINOVÉ TYPY
Těšíte se na prázdniny, ale nevíte, kam pojedete a co budete dělat? Tak my Vám
rády poradíme.
Můžete jet třeba na nějaký tábor, podívat se s rodiči na hrad nebo zámek ( Brumov,
Buchlov, Kroměříž …). Také můžete jet k babičce, tetě a jiným příbuzným nebo
kamarádům.

Dáme Vám také radu co dělat, když nevyjde počasí. Můžete hrát společenské hry,
jako například karty, pexeso, slovní fotbal…
A naše heslo na závěr zní: PRÁZDNINY UŽ JSOU TU, SLÁVA, NAZDAR VÝLETU.

autorky článku: Kateřina Křeková
Amálie Jahodová

ROZHOVOR, dnes s p. uč. Šárkou Borovou
1) Těšíte se na prázdniny? Proč?
Ano, protože to budou první prázdniny po mnoha letech, kdy se nebudu muset
učit.
2) Co budete dělat o prázdninách?
Nachystám si pomůcky do školy, budu se zdokonalovat v angličtině. Se svými
dětmi vyrazíme na koupaliště a na výlety.
3) Pojedete na dovolenou?
Ano. Do Švýcarska.
4) Jezdíte ráda k moři?
Moc ráda.
5) Jaké myslíte, že bude počasí o prázdninách?
Přála bych si, aby bylo hezky, ale zatím tomu počasí nenasvědčuje.
6) Nakupujete o prázdninách často?
Jedenkrát za měsíc.
7) Chodíte na výlety? Kde?
Ano, hlavně do lesa nebo po památkách.
8) Chodíte na ryby?
Ne.
9) Učíte ráda?
Učím moc ráda.

10)

Který je Váš nejoblíbenější spisovatel?

Nemám nejoblíbenějšího spisovatele, ráda čtu knihy pohádek, encyklopedie,
anglické knihy a životopisy.

Rozhovor pro Vás připravily: Jana Marečková
Aneta Březáčková

NAŠE VÍSKA JAKO KLÍCKA – HISTORICKÉ PAMÁTKY
1) Dřevěnice č.p. 13
Nejstarší dům v obci, pochází z roku 1811. Její součástí je studna, chlév se
seníkem, stodola a komora.

2) Kostel
Moderní kostel Panny Marie, královny nebe a země, stojí na okraji obce.
Základní kámen byl položen v roce 1968. Až do roku 1991, kdy byl vysvěcen, byl
používán pouze při posledním rozloučení se zemřelými.

3) Zvonice
O zvonici jsme nemohli sehnat žádné informace. Tak kdo něco ví, ať prosím
poradí. Děkujeme.

Znak a vlajka Lačnova
Přikládáme znak a vlajku naší obce, víš jak je správně vymalovat?

•

SLOHOVÉ PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ
Pomazánky – 1. ročník
Pod dohledem paní učitelky Borové si děti sami vyzkoušely následující pomazánky a recepty si
zapsaly. Zkuste to také :o), přejeme dobrou chuť.

Salámová pomazánka

Rybí pomazánka

Nastrouháme salám vysočina,

Ryby, 1 pomazánkové máslo,

přidáme tavený sýr, 2 lžíce bílého

hořčice, sůl, cibulka, 2 lžíce másla.

jogurtu, nakrájenou cibulku, česnek,
2 lžíce másla, 1 pomazánkové máslo,
sůl.

Pomoc přírodě – 2. ročník

Přírodě se pomáhá tak, že nebudeme odhazovat papírky od bonbónů a další odpadky.
A vždy je vyhodíme do popelnice nebo do pytlů. Aby to bylo na Zemi čisté. A aby se děti třeba
nepořezaly.
Michaela Zádrapová
Karolína Zvonková

Záchrana lidského života – 3. ročník

Když jsme si vyjeli s koněm a s vozem, byli jsme brzy v lese. Tatínek, děda, kamarád, bratr a já. A
jak jsme jeli tam, nic se nestalo, ale zpátky si kůň vykopl držák a my jsme jeli neřízeně do jámy.
Taťka chtěl rychle přibrzdit, ale šlápl na opratě a spadl a my jsme začali křičet a najednou prásk a
byli jsme ve stromě. Děda hned poznal, že je zlomená noha, a tak začal křičet. Protože nikdo z nás
neměl mobil, naštěstí u včel byl jeden pán, který slyšel křik a hned přiběhl a zavolal sanitku. A
poslali nás, abychom jí šli naproti. Brzy přijela, a tak jsme ji navigovali, protože to bylo blízko
lesa. Naložili dědu a odjeli, a pak jsme byli skoro u domu a ten pán jel za námi. A řekl, že má
tatínek vzít i nás na prohlídku, protože nás všechno bolelo. Ale nic nám nenašli, ale děda byl na
tom hůř. Měl celou nohu zlomenou. Ale teď je to lepší, má v ní šrouby.

David Trčka

Dokončení básně – 4. ročník

Žáci měli za úkol dokončit báseň Díky léto od Jindřicha Balíka.

Díky léto

Díky léto

Díky léto, díky,

Díky léto, díky,

Jahody nám dozrály,

za maliny, za rybníky.

Za maliny, za rybníky.

lehneme si do trávy.

Díky léto, díky,

Slunce hřeje velice,

Kombajny jezdí po poli,

za prázdniny za vodu,

sundávejte čepice.

jsme doma a nemusíme

za ovoce na zahrádce,

do školy.

Za ptáčky, co pějí v budce.

Eliška Šerá

Za spousty krásných večerů,
co strávili jsme pospolu.
Aneta Březáčková

Dopisy vynálezcům – 5. ročník

Milý pane Thomasi Alva Edisone,

Děkuji Ti za elektrickou energii. Je sice škoda, že ji nemůžeme zničit, to by byla ještě větší
švanda a ještě horší je, že ji nemůžeme vidět.
Díky Tobě se můžeme dívat na televizi, na Comeback a na Simpsny. Můžeme hrát pandando na
počítači a v rádiu si můžeme poslechnout nějaké nové zprávy a písničky.
Je škoda, že jsi umřel. Kdybys tu ještě byl, mohl bys vymyslet ještě mnoho dobrých věcí.
Například elektrická křídla, abychom nemuseli chodit pěšky.
S pozdravem, Veronika

Dobrý den pane Křižíku,

Moc Vám děkuji za tu Vaši fontánu. Sice jsem ji nikdy neviděla, ale věřím, že je pěkná. Taky za
energii Vám děkuji. Kdyby nebyla, tak nevím jak bychom žili.
Škoda, že jste umřel. Kdybyste žil, určitě byste vymyslel něco pěkného. Třeba byste mi mohl
vymyslet nějakou malou fontánku, kterou by nikdo neměl a měla bych ji jenom já. Ta fontánka by
měnila barvu a mohla bych si tam nastavit jakoukoliv hudbu.
Ještě mě napadlo, že byste mohl vynalézt nějaké věci do školy. Třeba taháky, které by měly
podobu například prstýnku. Tahák by byl na energii. Nebo fontánu na školní hřiště. Je toho
spoustu, ale byla by dobrá tabule na energii. Kdyby někdo byl vyzkoušený a nevěděl by jaké i,y,
tak by stiskl neviditelný cuplík a tabule by ukázala správnou odpověď. Další vynálezy bych
nechala na Vás.
S pozdravem Martina

PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC LAČNOVSKÝCH

Josef S.
Učitel: „Kolik má rok měsíců?“
Žák: „32“

Honza S.
Učitel: „Napiš souvětí podle vzorce V1,že V2,když V3.“
Žák: Tatínek, že, když.

Michal Š.
Učitel: „Kdy začala první světová válka?“
Žák: 1. sv. válka začala v roce 1816 a skončila v roce 1917.

SLOVO NA ZÁVĚR

V pátek nás čeká velký den, budeme dostávat VYSVĚDČENÍ. Pro někoho bude první,
pro jiné už několikáté, ale všichni si přejeme, aby na něm byly jen ty hezké známky.
Nepodařilo se Vám jich letos dosáhnout? Nebuďte smutní.
Můžete si vyplnit v našem časopise svoje vlastní vysvědčení. Mrzí Vás, že děláte
všechno proto, aby Vaše známky byly lepší a na vysvědčení to není vidět? Tak přesně pro
takové z Vás je tu naše USMĚVAVÉ VYSVĚDČENÍ. Určitě Vás potěší, že v něm
nenajdete předměty jako je jazyk český, matematika atd. A když budete vyplňovat
pravdivě, mamka s taťkou to určitě ocení a budou mít radost.
Můžete si ho také nechat podepsat od své paní učitelky. Vysvědčení najdete na
poslední straně časopisu.

Na závěr bychom Vám rádi připomněli, že hra recyklohraní pokračuje i přes prázdniny.
Takže střádejte na hromádku všechny vybité baterie a menší elektrická zařízení,
abychom získali co nejvíce bodů a krásné odměny.
Více se dozvíte na www.recyklohrani.cz

A teď už zbývá jen popřát KRÁSNÉ PRÁZDNINY plné sluníčka a skvělých zážitků.
Dávejte na sebe pozor a v září zase ahooooooooj.

Vaše redakce

USMĚVAVÉ VYSVĚDČENÍ
Jméno a příjmení: ______________________________________
Datum a místo narození: _________________________________
Adresa:______________________________________________

předmět

známka

SNAHA
POZORNOST
PRAVDOMLUVNOST
SLUŠNÁ MLUVA
VČASNÝ PŘÍCHOD DO ŠKOLY
ZDRAVENÍ
POMOC KAMARÁDOVI
ŠTĚDROST
POŘÁDKUMILOVNOST
ÚSMĚV A RADOST

datum a místo vydání

podpis učitele

