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Samostatná příloha časopisu 

Básnička pro budoucí prvňáčky 

Napsala Nikola Šebestiánová z 5. A 

 

"Sedmička je super škola 

z postele nás vždycky volá. 

Sotva stihnem rozcvičku, 

už hrajeme honičku. 

Velmi se nám tady líbí, 

vše tu s námi učitelé sdílí. 

Tak to chodí každý den, 

štěstí přejeme vám všem." 

                         Žáci 7 

 

Jarní prázdniny, Anna Břízová ze 4.A 

 

Když se blíží prázdniny,  

dostáváme vízo. 

Mamka má má jmeniny  

a pak volám Lízo. 
 

Když mě veze auto domů, 

no tak koukám z okna ven. 

Taky slyším pár těch hromů 

a pak říkám: pojď, jdem, jdem. 
 

Venku prší, to je den. 

Budu doma, ach jo, to ne. 

Celý den nepůjdu ven. 



Učíme se o historii  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše komiksy - práce žáků 4. B  

 

 
Nela Chroustová, IV. B 



 
Cháma, IV, B 

 
Natálie Vorlíčková, IV. B 



 
Sara Peeters, IV. B 

 

 
 



Práce žáků 5. C ve čtenářských dílnách 
 

Příběh z AFRIKY - Agáta, doktor, lupa a záhadný muž   
 

Jednou, když Agáta přišla ze Safari, šla domů a zeptala se dědečka, 

jestli může jít na oslavu svého kamaráda Richarda. Dědeček řekl, 

že ano. A tak Agáta šla k Richardovi. Šla přes prales a viděla 

mnoho zvířat. Například kukačku kohoutí, gekona, kolibříka, kojota a tarbíkomyš. Jednou si 

Agáta řekla: Kdy už přijde déšť? Po dešti rozkvetou květiny a uvidím malé broučky, kteří se 

musí honem množit. Agáta šla k Richardovi a Richard řekl, že potřebuje pomoct. Agáta se ho 

zeptala: S čím potřebuješ pomoct, Richarde?  

Vždy ve 20.00 se objevuje záhadný chlap, který se schovává v křoví. A Agáta mu říká, že má 

úplně stejný problém, akorát tam chodí ve 21:00. Tak Agáta řekla, že je teprve 17:00 a 

navrhla, že se tam půjdou podívat. Agáta se podívala a našla tam kousek roztrženého trička. 

Nechtěla to brát a tak zavolala policii, aby přijeli. Policie přijela a kus trička si vzala. Jela 

s tím kusem na policejní stanici a vyzkoumali na triku, že na něm je kus vlasu a podle DNA 

zjistili, že je to Hasamall Kvonkongg , že je narozen roku 1980, takže je mu 36 let. Když to 

jeli sdělit Agátě, Richardovi a dědečkovi, uviděli, jak na hoře jménem Kilimangáro se loučil 

se životem špeh. Sklouzla se mu noha, spadl a umřel. Policie tam jela a našla ho mrtvého. 

 

Dobrodružství z ASIE  
 

Jednoho dne šli Dr. Lupa, Agáta a dědeček na procházku 

do džungle. Uprostřed procházky začalo pršet. Schovali 

se do jeskyně. Čekali v jeskyni, dokud nepřestalo pršet. 

Když přestalo, vyšli z jeskyně a uviděli levharta, ale byl 

daleko a neviděl je. Když našli cestu z džungle, vypravili se 

po ní. Po cestě šli patnáct minut. Nakonec došli do největšího 

města v Asii -Soulu. Lidé je tam přivítali a nabídli jim ubytování. Přijali to, dokud nenajdou 

cestu zpátky domů. 

Lidé jim dali auto. Asi po týdnu našli cestu zpět. Když přijeli domů, děda udělal pořádnou 

svačinu. Večer večeři a po večeři jim bylo líto, že neviděli Mauglího. Potom si šli lehnout a 

spát. Zdálo se jim o džungli. 

Další den jim zavolala teta z Ameriky, jestli by k nim nemohla na týden přijet na návštěvu. 

Děda to schválil a doktor Lupa a Agáta se radovali. Ubytovali tetu a šli se navečeřet. Po 

večeři šli všichni spát. V deset hodin se šel doktor Lupa napít a viděl otevřené dveře a uviděl, 

že zmizela TV. A potom viděl tetu, jak ji nakládá do svého auta. Řekl to dědovi a ten běžel 

dolů. Teta už tam nebyla. Agáta se koukla do knihy a viděla, že Asie je velká 44,6milionů 

km2 a prohlásila "Tetu asi nenajdeme". 

Děda zjistil, kde teta bydlí a jeli tam. Když přijeli, tak zazvonili a vyšla stará paní. V jejím 

bytě viděli svou televizi. Nahlásili to policii a ta si starou dámu odvezla na stanici. Nakonec si 

děda odvezl televizi a všichni byli rádi, že mají zpět svou televizi. 

Rozloha 30 221 532 km² 

Počet obyvatel 1 070 096 000  

Počet států 55 

Rozloha 44 603 853 km² 

Počet obyvatel asi 4 140 336 501 

Počet států 48 
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Evropa – Případ se známými z Barcelony   
 

Jednoho krásného slunečného dne v roce 2016 v Praze byla 

parta Pražanů. Parta řešila nový zapeklitý případ se známými 

z Barcelony. Děda říkal, že večer přijedou známí z Barcelony, 

tak se parta Pražanů rozhodla prozkoumat, kdo to je. Nastal 

večer a známí se začali scházet. Lucka si zrovna čistila zuby a 

v tu chvíli zazvonil zvonek u dveří. Přišla paní Heřmánková a 

pozdravila. Lucka ji z koupelny podezřele sledovala. Lucka 

běžela nahoru po schodech do svého pokoje za Danem a 

pošeptala mu: „Dane, přišla paní Heřmánková, připadá mi, že je 

podezřelá“. Tak se shodli na tom, že ji budou sledovat. Potom se 

rozhodli, že se půjdou podívat dolů na parkoviště, které je na náměstí u obchodu. Potichounku 

za sebou zavřeli dveře od pokoje a sešli dolů po schodech. V tu ránu šel děda Mrázek do 

kuchyně pro jídlo. Jak ho parta viděla, tak se zastavila a čekala, než děda Mrázek vejde zpět 

do obývacího pokoje. Jak tam děda Mrázek vešel, seběhli rychle schody. Bleskově otevřeli 

vchodové dveře z bukového dřeva. Běželi rychle na parkoviště k autu značky Škoda, které se 

vyrábí v kraji paní Heřmánkové. Podívali se přes okénko nového auta Škoda Superb a viděli 

v něm zbrusu nové a drahé boty české značky Baťa. „Jsou ze Zlínského kraje“ řekl Dan a 

Lucka k tomu dodala: „Továrnu, kde vyrobili tyto boty, založil Tomáš Baťa“. Najednou je 

někdo chytil za záda a zalepil jim pusu. Je to další známý z Barcelony. Odvedl je do dodávky 

a svázali je k sobě. Potom dědovi připadalo divné, že děti tu nejsou. Tak se šel podívat do 

pokoje, ale tam nebyli. Potom šel na parkoviště a slyšel, že někdo bouchá z vnitřku auta. 

Myslel si, že je to dodávka, tak ji zkusil otevřít a byla odemčená. Viděl, že jsou tam děti Dan 

a Lucka, tak je rozvázal a sundal jim izolepu z pusy. Řekli mu, že to byl jeden známý 

z Barcelony. Potom paní Heřmánková zmizela a pána také nenašli. Dali si večeři a vše řekli 

dědovi. 
 

AMERIKA v ohrožení 
 

Děda, Michal a Agáta se šli domů podívat na zápas v NHL. Zrovna 

dnes hráli zápas Chicago Blackhawks vs Montreal Canadiens. 

 Děda uspořádal schůzku s lidmi z celé Ameriky. Přišla tam zvláštní 

paní s bílomodrými šaty. Nakonec přijel i Barack Obama.  

Děda poslal Agátu a Michala do postele. Když šli kolem okna, tak si 

Agáta všimla vrtulníků s ozbrojenými lidmi. Agáta to chtěla povědět 

dědovi, ale ten ji poslal zpět do postele. Agátě to nedalo a vyplížila se z 

domu ven. Na stromě uviděla velkou anakondu. Podívala se na nebe, ale 

tam už vrtulníky nebyly. Agáta se podívala zpátky a uviděla, jak se 

anakonda k ní blíží. Agáta se lekla a vykřikla. Dědeček se podíval ven a 

utíkal ji zachránit. Když ji zachránil, tak ji položil do postele a ona hned usnula.  

Další den odpoledne jeli do japonské restaurace. Jeli vlakem a cestou je přepadli maskovaní 

muži, které Agáta viděla ve vrtulnících. Maskovaní muži odnesli dědečka, Agátu a Michala 

do své skrýše, ale oni jim vyklouzli a utekli domů. 

Rozloha 10 058 000 km²  

Počet obyvatel 742,5 mil.  

Počet států 46 nezávislých států 

Rozloha 42 549 000 km² 

Počet obyvatel 930 720 588  

Počet států 35 
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Střípky těsně před vysvědčením  
 

Očekávala jsem, že 5. 

třída bude těžší – a byla. 

Ale já jsem to dala! 

Nejsem moc nadšená ze 

známek, mohlo by to být 

lepší, ale jsem ráda, že 

nemám 4 a 5. Snažila 

jsem se, ale musím ještě 

dopilovat český a 

anglický jazyk. Při čtení 

čteme dobrodružné knihy 

a to se mi líbí. Doufám, že 

se ve 2. pololetí zlepším a 

budu mít lepší známky. 

 

Moje spolupráce ve třídě 

je hrozná. Pořád dělám 

něco špatně. Ale paní 

učitelka mi vždycky 

pomůže. Bojím se, že 

propadnu, to bych se 

hrozně styděl. Ale hodně 

věcí jsem už splnil: udělal 

jsem test na 70 % a už tak 

nezlobím. Ještě potřebuji 

dopilovat český jazyk a 

matematiku. Nevyhovuje 

mi moje zlobení a 

zapomínání. Musím to 

změnit. Paní učitelka mi 

pomůže. Na 2. pololetí se 

moc netěším. Bude to 

těžké a nebude mě to moc 

bavit. Ale chci to dokázat 

a být s mojí fajn třídou. 

Líbí se mi moje třída, 

protože si tady fajn 

rozumíme, máme dobrou 

paní učitelku a přesně 14 

kytek ve třídě. Paní 

učitelka měla velkou 

radost, že jsme se zlepšili 

v testu. Když je velká 

přestávka, tak jsme 

s klukama na chodbě. A 

když někdo potřebuje 

pomoct, tak mu vždycky 

někdo pomůže a pomůže 

nám i paní učitelka. 

 

Potřebuju se zlepšit 

z češtiny. Budu si doma 

muset psát diktát. 

V matice jsem zmatkař a 

měl bych ji ještě doladit. 

Z obojího mi vychází 

dvojka. Díky paní 

učitelko za podporu. Na 

druhé pololetí se těším a 

doufám, že dopadne lépe, 

než to první. Když jo, tak 

budu spokojený. Nebudu 

kluk, co nic neví a nic 

neumí. 

 

Myslím si, že naše třída 

jako kolektiv pracuje 

dobře a hodně jsme se 

zlepšili. 

Chtěla bych se zlepšit 

v učení. Nejsem 

spokojená se svou 

spoluprací ve třídě. 

Nejsem ten typ, co má rád 

skupinovou práci. Jsem 

spíš samotářská. Potřebuji 

se zlepšit v matematice 

v převodech, ty mi vůbec 

nejdou. 

 

Zase jsem se naučil něco 

nového. Už umím dělit 

dvojciferným číslem. Do 

školy chodím rád. Každý 

den se něco nového 

naučím, zasměju se třeba 

novému vtipu, píšeme 

lehké pětiminutovky, o 

tělocviku hrajeme vybiku. 

Jsem rád, že chodím do 

této školy a máme 

učitelky, které jsou na nás 

hodné. 

Nesplnil jsem to, že se 

budu víc učit. Bylo to 

proto, že jsem měl pořád 

tréninky. V pondělí 

florbal, v úterý tenis, ve 

středu a ve čtvrtek tenis, 

prostě jsem na to neměl 

čas. Marně jsem se snažil 

na anglický jazyk 

připravit rozhovor a 

potom jsem nebyl 

vyzkoušen. Ještě bych si 

chtěl zlepšit český jazy, 

z toho mám dvojku. 

Myslím, že by to šlo 

změnit, kdybych měl 

méně tenisu. Pak bych se 

mohl lépe učit český 

jazyk a matematiku. 

Nejlépe se mi pracovalo, 

když jsme vyráběli 

záložky pro prvňáčky. 

Vyrobili jsme jich snad 

devadesát pět i 

s básničkami. Doufám, že 

druhé pololetí mi půjde 

lépe. Taky se těším na 

jarní prázdniny. 

 

Chtěl jsem mít jenom 

jednu trojku, ale nesplnilo 

se mi to. Taky mi 

nevyhovovalo, že jsem 
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seděl v lavici sám. Dobře 

jsem se neučil a taky jsem 

hodně zlobil. 

Nejvíc mi nejdou diktáty. 

Snad to ve druhém 

pololetí zlepším. Byli 

jsme na výletech: 

v historické Praze, 

v Šestajovicích, na filmu 

V hlavě. Snad budou 

výlety i ve druhém 

pololetí a hlavně bude 

škola v přírodě. Už se 

těším. 

 

Obával jsem se, že budu 

mít špatné známky. Dal 

jsem si za úkol zlepšit 

češtinu. Povedlo se mi to. 

Přál bych si ještě zlepšit 

člověk a jeho svět. Dřív 

jsem zlobil a provokoval, 

teď už to nedělám a je to 

lepší. Myslím, že se učím 

dobře. 

 

Těším se na výlety a na 

školu v přírodě. Obával 

jsem se testů a písemných 

prací, ale dařilo se mi. 

Teď už se nestresuji. Přeji 

si mít samé jedničky a 

dobré sportovní výkony. 

Paní učitelka nás toho 

hodně naučila. 

 

První pololetí se mi líbilo. 

Neočekával jsem, že budu 

mít samé jedničky. 

Povedlo se mi to. Musím 

se ještě zlepšit 

v podstatných jménech a 

historii. Rád bych dosáhl 

samých jedniček i ve 

druhém pololetí. Chtěl 

bych mít jedničku ze 

všech testů. Musím se 

zlepšit v diktátech a 

pětiminutovkách. 

 

Co nás čeká ve druhém pololetí 
 

První společnou akcí po jarních prázdninách bude gymnastická přehlídka ve středu 24.2. 

Potom 3. března bude celostupňový projekt napříč všemi předměty Co už umíme. Na ten se 

moc těším. Zase budeme rozděleni do dílen podle zájmů. Rozdělovat se budeme sami. Každý 

si vybere to, co ho nejvíc zajímá. Bude to napsané na školním webu. A pracovat budeme 

společně – druháci se třeťákama, čtvrťákama i páťáci. Vždycky si ve skupinách pomáháme a 

poznáme spoustu nových kamarádů. 

Hlavní jarní akcí bude na konci dubna školní akademie. Už teď si ve třídách připravujeme 

různá vystoupení. V kolínském divadle budou vystupovat jenom ti, kteří se připraví opravdu 

pečlivě a vystoupení se podaří. Vybírat se bude na začátku března. 

Ještě před akademií, v dubnu, budeme plavat s EU. Už několikrát jsme se snažili překonat 

rekordní čas první štafety, ale zatím se to žádné další štafetě nepodařilo. Uvidíme, jak to 

dopadne letos. Hlavně aby výsledný čas nebyl o moc horší. Musíme se snažit a trénovat už 

nyní. 

A taky šplh – vždycky soutěžíme ve šplhu na tyči. Nás šplhavců je čím dál méně. Uvidíme, 

jak na tom budou letošní prvňácči. Loňský vítězný čas 4,8 asi těžko překonáme. No, …., třeba 

to někdo dokáže. 

No a potom, …., potom budou školy v přírodě. To bude super!!!    Už teď se těším  

A až se vrátíme, začnou Kolínské sportovní dny. Zatím naše škola skoro pokaždé zvítězila. 

Jenom jednou jsme byli druzí. Tak snad i letos budeme úspěšní.  

Na začátku června je projektový den Napříč školou. Ten je vždycky super  

No a potom budou výlety, exkurze, …… a konečně dloooouhé prázdniny. 

 

 

Redakční rada: žáci 1. stupně a jejich třídní učitelé (4.A, 4.B, 5.A, 5.C, p. Pospíšilová, Cindrová, Kombercová) 
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