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Nakreslila Adéla Martinková, 4. třída

Ahoj děti!!!
Víte o tom, že jsem k Vám přišel už po čtrnácté??? Ale
tentokrát v jarním čísle, a stejně jako obvykle jsem pro
vás připravil spoustu křížovek, příběhů, básniček
i dalších věcí na procvičení mozkových závitů. Tak tedy
doufám, že se Vám budu líbit. Ahoooj .

Co nás čeká v následujícím období?
3. června – vystoupení dramatického kroužku pro veřejnost
s představením Mach a Šebestová
9. června – výlet na hrad Šternberk a do Zbrašovských aragonitových jeskyní

Trošku smíchu na úvod
,,Představte si, paní Nováková, co se mně dnes ráno přihodilo. Při cestě do
práce mi přeběhla přes cestu černá kočka. Určitě budu mít dnes špatný
den, nemyslíte?“ ,,To záleží na tom, jestli jste člověk nebo myš.“

,,Tak nám šéf zakázal v pracovní době pít kávu a číst noviny. No, tak pijeme
čaj a čteme časopisy.“

,, Markétko, proč tvá mladší sestra pláče?“ ptá se teta neteře. ,,Protože
jsem jí pomáhala.“ ,,Pomáhala? A s čím?“ Ptá se dál teta. ,,Pomáhala jsem
jí sníst čokoládu.“

Paní učitelka vysvětluje rozdíl mezi nehodou a neštěstím.
Paní učitelka: ,,Může mi někdo z žáků říci nějaký příklad?“ Žák: ,,Prosím,
paní učitelko, když ztratím žákovskou knížku, je to nehoda a když ji tatínek
najde, je to neštěstí.“

,,Mami, stromeček hoří!“ ,, Neříká se, že hoří, ale svítí.“ ,,Mami, záclony
už taky svítí.“

Připravila Adéla Martinková, 4. třída

Škola základ života, aneb jak to kdysi bylo
Ve škole jsme měli zjistit, jak vypadalo vyučování za dob našich babiček a dědečků. Zjistili jsme,
že žáci ve vyučování museli sedět v lavici s rukama za zády. Zlobiví žáci se trestali rákoskou.
Nebyla tělocvična. Žáci museli všechno psát, protože nebyly kopírky ani tiskárny. Sešity nosili
svázané provázkem dohromady.
Lavice byly sklopené s dírou pro kalamář.
Žáci si učitelů velmi vážili.

Žáci 5. třídy zjišťovali, k čemu byly následující předměty:
Kalamář: byla nádoba na inkoust.
Oslí lavice: v oslí lavici seděli darebáci
Rákoska: rákoskou se trestali zlobiví žáci
Početnice: kniha matematiky
Břidlicová tabulka: na břidlicovou tabulku se psalo želízkem

Poznáš obrázky podle popisu?

Připravila Malvína Jahodová, 5. třída

Hnízdění ptáků ve školním sadě
Na konci března tohoto roku žáci ve spolupráci s pracovníky obce Lačnov
do bývalého školního sadu umístili 3 ptačí budky. Žáci je pojmenovali, aby
věděli, která je která. Na konci dubna nadešel čas, kdy je šli zkontrolovat
a zjistit, zda v nich někteří ptáčci zahnízdili.
Hned při otevření první budky (Alfa) zaznamenali úspěch – 7 bílých vajíček
s hnědočervenými skvrnami. Pro všechny žáky to byl neskutečný zážitek.
Někteří měli dokonce poprvé možnost setkat se s opravdovými ptačími
vajíčky v hnízdě. Při pohledu do budky se ozývala slova: „vau, to je super…“.
Poté zkontrolovali i druhou budku (Delta), tam zaznamenali dokonce 10
vajíček. Vypátrali jsme, že jde o vajíčka sýkorek. Tak nezbývá než věřit,
že všechna mláďata úspěšně vyletí z hnízda.
Třetí budka (Omega) zatím osídlená nebyla.

Nahlédnutí do slohových sešitů našich dětí
Můj ideální den
Ráno se vzbudím a číšník mi donese do
postele snídani, pak vstanu v 9:00
a pustím si televizi a notebook. V 11:20
půjdu do školy, tam se budu učit jenom
hodinu. Pak půjdu domů, obleču se
a půjdu za kamarády. Pak půjdeme do
kina. Po kině se půjdu najíst. Po obědě
si půjdu na 2 hodiny lehnout. Vzbudím
se a půjdu jezdit na motorce. Budu celý
od bláta a od vody. Po jízdě na motorce
mi sluha udělá svačinu. Potom se půjdu
dívat na televizi. Pak zazvoní pošťák.
Přečtu si, že mám volný vstup na pláž
do Řecka. Tak pojedu ve 2:00 hodiny
ráno na letiště a za 2 hodiny jsem na
pláži a budu mít nejlepší pokoj na
ostrově. Zůstanu tam dva týdny
a pojedu domů.
Jakub Obadal, 5. třída

Až mi bude 20 let
Až mi bude 20 let, tak si postavím dům
a budu bydlet sám. Budu jezdit
náklaďákem a budu rozvážet dřevo. A
budu hrát fotbal. Také budu dělat
kanalizaci a jezdit v traktoru. Budu
poslouchat písničky a dívat se na filmy.
Stanu se včelařem.
Daniel Gregor, 4. třída

Podzimní kapka (koloběh vody
v přírodě)
Je podzim. Seběhnou se všechny
mraky, zčernají a začne pršet. Podzimní
kapky padají dolů. Spadnou do půdy,
a z půdy stečou do rybníčků, rybníků,
jezírek, jezer, potůčků, potoků, říček,
řek, moří a nakonec do oceánů. Potom
začne svítit slunce, a nějaké kapky se
odpaří do nebe a změní se v mrak. A
takhle se to děje pořád do kola. Říkáme
tomu koloběh vody v přírodě.
Adéla Martinková, 4. třída

OKÉNKO POEZIE
básničky od dětí ze 2. a 5. třídy

Prázdniny

Vysoký výr

(Karolína Jahodová, Karolína Filáková,
Daniel Vlček)

(Jan Filák, Vojtěch Zvonek)

Prázdniny jsou nej, nej, nej,
protože je doma rej.
Užijeme si zábavu,
s mamkou a tátou v bazénu.
O prázdninách venku
zajdeme pro Lenku.
Zajdeme si na pizzu,
koupíme si krabicu,
dáme do ní opicu.
A půjdeme domů
pro tátu a mámu.
Lačnov

Vysoký výr slyšel rým,
který potom využil.
Využil ho k básničce,
Potom také k písničce.
Slyšel ho pan Sychravý,
Teď ho všem vypráví.
Slyšela ho sýkora,
Teď si ho zpívá.
Zpívá si ho celý les,
Zpívá si ho až dodnes.
Pan výr je teď velký pán,
Všeho lesa moudrý král.
Jak dlouho byl výr lesa král,
To vám poví básník sám.

(Michal Trčka, Andrea Krajčová)

V Lačnově je hodně domů,
jako na světě je stromů.
Přírodu tu krásnou máme,
písničku si zazpíváme.
Máma a táta
(Šimon Polách, Sabina Rožnovská)

Máma a táta se rádi mají,
pořád se na nás usmívají.
Táta uhání,
aby donesl mámě snídani.
Máma mu pak na oběd
řekne, aby všechno sněd.

Mlýn
(Jakub Obadal)
Byl jednou jeden syn,
A ten slyšel mlýn,
Mlýn se točil dokola,
Mlynářka jen zavolá. Zavolá je
k obědu,
Budou prý mít kačenu.

Umíte valašsky? Máme pro vás jednu
pohádku z knihy: Za dlúhých večerů…
(převyprávěl David Šarátek, 4. třída)

VLK a LIŠKA
Bývali kdysi na Dolinách nad Šťudlovem spolem vlk a liška. Jedného dňa sa na
noc vybrali dolu do dědiny, na nejakú tu slépečku. Obá došli až k Válkom ke
studni. Liška sa podívala do studně a viděla tam pecen sýra. Liška řekla vlkovi,
at´sa podíve do studně, že tam je sýr. Liška řekla, že studňu vypijú a sýr si
rozdělíja.
Vlk začal pit´, pak šla liška. Liška uděla liz liz a zas vlk. Vlk začal pit´, až mu voda
řiťú tékla ven. Na řadě byla liška, ta udělala liz liz a dala vlkovi kameň do řitě.
Jak sa ráno rozednilo, sýr sa ztratil. Vlk a liška šli pod Válkovu stodolu, kde
usnuli. Mezi tým sa k Válkom začali schodit hosti na svaďbu. V izbě bylo dobrot,
polévek, masa aj slepica. Než sa vlk s lišků probrali, bylo u Válků v izbě veselo.
Svadebčani sa začali svolávať, že sa idů vyfotiť na zahradu. Chalupa ostala
prázdná. Liška a vlk sa zvedli a šli do izby.
Vlk našel pod stolem kosti a liška byla na peci. Než sa nadáli, kdosi zavolal, že je
tu vlk. V tom ho chlapi honili po izbě. Když to uviděla liška, hépla z pece do
kameňáka a nadraného peří a ven na zahradu. Vlka kopali, až mu kameň z řitě
vyletěl a voda vytékla. Vlk stihl utéct a schovat sa na zahradě. Vlk s lišků šli
k Dolinám. Liška chytračka začala klécat a prosila vlka ať ju odnese na zádoch.
Vlk nemohl to bědákání počúvať, ustrnúl sa , aby mohla vylézt. Liška si libovala,
že nese bitý nebitého. Vlk cosi učúl a šli dál. Liška zaséj, že nese bitý nebitého.
To ale měl vlk uši nastražené a shodil ju na zem a rúbl čaganem, kterým sa
opíral. Liška nečekala, hybaj pryč. Když sa potkajú, ceníja na sebe zuby.

Valašský slovník – spojte k sobě vhodná slova
izba
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Zaluštěte si s českým jazykem

Připravil Daniel Gregor, 4. třída

Luštění nejen pro hudebníky připravil Ondra Slovák, 3. třída

Hádanky
Trochu voda, trochu zem,
volá na tě: nechoď sem!

Dvě hlavičky bez úst spolu hovoří,
na kůži když se oboří.

Odpověď:

Odpověď:

Které zvíře pije nejdražší nápoj na
světě?

Sedí panna na hrádkách v devatero
kabátkách
a těm kdo ji svlečou,
slzy z očí tečou.

Odpověď:

Odpověď:
Můj počátek zná, kdo se štítí,
můj celek však spíš přijde k chuti
mé konce, hřiby, lovce tají,
„ham“ ze dvou třetin přičítají.

Mám otce i matku
a přece nejsem syn.

Odpověď:

Odpověď:

Nápověda:bláto, brambory, blecha, klíště, komár, brousek na kosu, buben,
dcera, cibule
Připravil Ondřej Slovák, 3. třída

Optické klamy – co vidí vaše oči?
Vidíte na tomto obrázku spirálu?
Přestože tento obrazec na první pohled vypadá jako spirála, ve skutečnosti spirálou není.
Pokud objedete prstem jednu vrstvu tohoto obrazce, vrátíte se přesně do výchozího
bodu.

Soustřeďte svůj zrak na černou tečku uprostřed obrázku, přibližujte a oddalujte zrak.
Bude mít dojem, že se kruhy okolo pohybují.

Je na obrázku ženský obličej nebo hrající saxofonista?
Tato optická hříčka vytváří obrázek, který se dá interpretovat jako ženský obličej, nebo
jako saxofonista, který hraje na svůj hudební nástroj.

Strom a dvě tváře.
Na první pohled vidíte na obrázku dvě tváře obrácené obličeji k sobě a mezi nimi stojící
strom. Při bližším pohledu však můžete na tomto obrázku nalézt mnohem více tváří
i celých lidských postav.

Připravila 4. třída

