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Samostatná příloha časopisu 

Vzkazy pro budoucí generaci 

Nečtěte dřív, než bude možné být, aniž být a při tom být co si chtěl být. 
 
Milé budoucí generace, 
dávejte pozor na morčata. Zdánlivě nevinní hlodavci však umí úplně prokousat 

pravítko, a jestli si troufnou i na razítka, může dojít k úpadku 
úřednictví. Neberte si morčata do kanceláří! 
Dále vám doporučuji, abyste si zavírali penál, protože je možnost tři 
ku jednomu kvandecilionu, že tam bude myš drobná. (5gramů) 
Pravidelně kontrolujte váhu penálu! Ondra Prachař, V. A  

 
Doufám, že si tento dopis přečtete před rokem 
2120, protože v r. 2120 bude další epidemie.  
Důkaz: v roce 1720 propukl mor, v roce 1820 
cholera, v roce 1920 španělská chřipka, v roce 
2020 COVID-19. Každých sto let se na náš svět 
opakovaně vrací zhoubná infekce. Nebojte, vy to 
zvládnete. Kryštof Zalabák, V. A 

Chtěla bych, aby se vynalezly léky na nemoci, na které se dosud žádné léky 
nevynalezly, jako např. rakovina. Rakovina se ročně 
diagnostikuje u šesti tisíc lidí a z nich umře třeba 
pět a půl tisíce. Podle údajů EUROSTATU drží 
Česká republika ve výskytu rakoviny plic 4. místo, 
hned po Maďarsku, Polsku a Belgii. Proto bych si 
přála lék na rakovinu. Tereza Brumerčíková, V. A 



Milá budoucí generace, nakupte si roušky a respirátory, protože jsem zažil 
coronavirus a tyhle věci nebyly k sehnání. Nikdy nevíte, kdy to přijde zase. 
Mějte dobré počítače, protože se budete učit online, tak jako já, a pařit hry. Taky 
si nakupte zásoby. Ale doufám, že se vám taková věc vyhne a vy se můžete 
normálně učit a chodit ven. Važte si toho, zažil jsem dobu, kdy to nebyla 
samozřejmost. Jirka Horák, V. A 

Bylo by hezké, kdybyste udělali něco s dopravou. Doufám, že se vám podařilo 
udělat něco s poštou, protože v naší době je to katastrofa. A tento prevít nám 
momentálně ztrpčuje život. Říkáme mu COVID-19. S přáním pěkné 
budoucnosti - Marek Páv, V. A 

Ať je planeta v pořádku. Doufám, že je u vás vše jako dřív. Už netýráte zvířata, 
lidi si neubližuj a snad už tam není covid 19. Chodíte normálně do školy a 
jezdíte na tábory. A svět je zase v pořádku. Martina Smočková, V. A 

Vzkaz pro moji rodinu: vychovejte děti přísně, ať si dělají úkoly vždy včas, ať 
dávají pozor a dobře se učí. Matyáš Svoboda, V. A 

Všichni obyvatelé planety, chraňte si přírodu, neznečišťujte vody a ovzduší a 
buďte k sobě ohleduplní. Sebastian Oravec, V. A 

Doufám, že když čtete tento vzkaz, tak se máte dobře. Jestli tam máte ještě 
coronavirus, tak přeji hodně štěstí. Rád bych se dozvěděl, jak to v budoucnosti 
vypadá. Doufám, že když tohle čtete, tak už jsou vynalezena létající auta. My 
máme zatím pouze elektrická. Varování: pokud jste vynalezli stroj času, tak se 
sem nevracejte. Jakub Večera, V. A 

Je právě rok 2021. Máme auta, která jezdí po zemi a jsou na benzín a naftu, ale i 
na elektrický pohon, letadla, co létají ve vzduchu, rakety a družice, co létají do 
vesmíru, máme internet a mobilní telefony, které šíří zvuk, obraz a informace 
neviditelnou cestou po celém světě, máme počítače, které dokáží řešit složité 
úkoly během chvilky, máme různé roboty, co v mnoha věcech nahrazují práci 
člověka, ale máme problém s nemocemi. I když dokážeme často vyléčit 
rakovinu, tak se to ale nepovede vždycky. Dokázali jsme porazit nemoci jako 
tuberkulóza, černý kašel, pravé neštovice, mor, ale máme velký problém 
s virovými infekcemi. Teď právě bojujeme s coronavirem a moc se nám to 
nedaří. Taky máme ještě jeden velký problém. Máme strašně moc odpadu a 
nevíme, co s ním. Ničíme si svou planetu, ale uvědomují si to jen někteří. Možná 
přijde i doba, kdy začneme odpad vystřelovat do vesmíru. Nebo si budeme 
muset najít novou planetu k životu. Petr Foršt, V. A 

Ahoj, zdraví vás váš praděda David Kožíšek. Doufám, že se máte dobře. Právě 
je rok 2021, je to rok plný zmatků. Řádí tady Covid-19, o kterém se budete učit. 



Právě to bude rok od doby, co se to dostalo do České republiky. Školy jsou 
zavřené a všude se nosí roušky. Myslím, si že to tady asi ještě rok pobude. 
Věřím, že žijete v lepší době a že jste plně zdraví. Přeji vám mnoho úspěchů, 
štěstí a zdraví. Váš praděda David Kožíšek, V. A 

Zdravím vás z minulosti. Právě prožíváme epidemii Covid-19. Už to bude celý 
rok, co tato epidemie propukla v naší zemi. Věřím, že vy jste už na všechny 
nemoci našli lék a takové věci vás už netrápí. Také věřím, že jste už vynalezli 
létající auta bez řidičů, létáte běžně do vesmíru, objevili jste další inteligentní 
druh a žijete v míru bez válek. Mějte se fajn. Ondra Miko, V. A 

Zprávičky ze školní družiny 

Moje milé Berušky, 
zdravím všechny a moc se těším, až se ve škole opět uvidíme. 
Posílám vám zábavné úkoly, které by vás mohly potěšit. 
Doufám, že vás tyto obrázky a úkoly potěší. A věřím, že další společné úkoly 
budeme plnit už společně v naší třídě. Budu velmi ráda, když mi vaše práce 
pošlete na můj školní email. 
Těším se na vás, až se opět uvidíme. 
Vaše vychovatelka P. Mrzenová 



 



Tulipány od Terezy Stachové 
 

          
 
Materiál a pomůcky  
bílá čtvrtka A4 řezačka nebo tužka, pravítko, nůžky bílý voskový pastel, 
ořezávátko na pastely, vodové barvy + štětec, barevný papír → pozadí, lepidlo 
Provedení  
Čtvrtku zmenšíme o 3 cm vodorovně i svisle. Asi v ⅓ papíru si s tužkou 
načrtneme čáru horizontu. Rovnou s pastelem nakreslíme obrysy tulipánů. 
Tulipány kreslíme tak, aby nestály v řadě vedle sebe. Obrázek přemalujeme s 
vodovými barvami. Suchý výkres nalepíme do středu vhodně barevného papíru. 
 

    
 



Jak nakreslit tulipán 

          
 
Pečení s Dášou 
Ahoj holky a kluci, 
tento měsíc mám pro vás sladkou činnost :).  
Upečeme si spolu vynikající bábovku.  
 
Nejprve si připravíme vše potřebné: 
 
Nádobí: Ingredience: 
mísa 2 vejce   
šlehač 1 hrnek cukru 
vařečka 1 velký kelímek zakysané smetany 
stěrka 2 hrnky polohrubé mouky 
forma na bábovku 1 prášek do pečiva 
lžíce ½ hrnku oleje 
hrnek 2 lžíce kakaa 
špejle  
kuchařské rukavice Na posypání: cukr moučka 
talíř 
sítko Na vymazání formy: 
  kousek másla, hrubá mouka 
 
    
 



Postup: 
- seznámíme maminku s tím, že budeme péct :-) 
- důkladně vymažeme a vysypeme formu na bábovku. Musíme opravdu pořádně 
vymazat každý záhyb, aby se po upečení bábovka dobře vyklopila 
- předehřejeme pečící troubu na 180 stupňů 
- v míse vyšleháme vejce s cukrem 
- postupně vařečkou vmícháme ostatní ingredience, mimo kakaa 
- pokud je těsto příliš husté, přidáme ještě trochu oleje 
- do připravené formy vlijeme polovinu těsta 
- do druhé poloviny vmícháme kakao 
- obarvené těsto vlijeme do formy, stěrkou vytřeme mísu 
- formu vložíme do předehřáté trouby 
- pečeme přibližně 40 minut 
- v průběhu pečení kontrolujeme, zkoušíme špejlí 
(maminka poradí) 
- umyjeme nádobí a uklidíme kuchyň 
- po upečení vyklopíme bábovku na talíř 
- po vychladnutí posypeme bábovku moučkovým cukrem 
 

Přeji dobrou chuť.      Dáša Vobořilová 
 
Dobrý den milé děti,  
pro zpestření vám zasílám jarní úkoly. Spojování dle čísel, bludiště a nakonec 
najděte 10 rozdílů. Už se moc těším, až se všichni opět setkáme.  
S pozdravem vychovatelka Michaela Naďová 

 
 



 
 
 

Čtení knih v dnešní době  
 

Mnoho lidí považuje čtení knih za ztrátu času a raději se 
dívají na televizi nebo si čtou jen krátké články na 
internetu. 
Čtení knih ale přináší do našich životů příjemné uvolnění 
a odreagování od každodenních starostí. 
Četba trénuje mozek, knihy a jejich čtení rozšiřují naše 
vyjadřovací schopnosti. 

Ponoření se do děje knihy rozvíjí naši fantazii, prožívání děje nám pomůže 
chápat svět kolem nás, porozumět ostatním lidem. 
Knihy nás učí i soustředění, čtení před spaním nás uklidňuje a tím pomáhá ke 
kvalitnímu spánku.  
I v době coronaviru funguje půjčování knih, lze si je koupit přes e-shop. 
Kdo chce číst, cestu si vždy najde! 
Mezi nejvýznamnější vynálezy určitě patří postel a knihtisk.  
Adéla Šimonová, V. D 
 

V domě straší 
Byla jednou jedna holka a ta se jmenovala Kája. 
Jednou, když si udělala domácí úkol a chtěla ho dát do tašky, tak měla pocit, že 
se jedna z učebnic na stole pohnula. 



Myslela si, že se jí to jenom zdá. Potom se ale otočila za sebe a nejednou se 
otevřely dveře do koupelny, ale nikdo nepřišel. 
Kája se bála a nevěděla, kdo to je. A tak pomalu krůček po krůčku šla ke 
koupelně. 
V koupelně byl duch, který vypadal jako létající prostěradlo s očima a pusou. 
Kája pomalu a potichu přišla blíž a vystrašeně řekla: „K-kdo js-
si?“  
Duch jí odpověděl: „Hu-húúú. Ty mě vidíš? Mě vidí jen děti, 
které se něčeho bojí!“ 
Ona mu odpověděla: „Já se bojím, když jsem sama doma.“ 
A duch na to: „Od teď se nemusíš tolik bát, protože kdyby se něco stalo, tak ti 
přijdu na pomoc.“ 
Pak duch zmizel a Kája se přestala bát. David Libich V. D 
 
Bylo půl sedmé a Sisi se šla navečeřet. Měla špagety se sýrem. Bylo to její 
oblíbené jídlo. Potom, co dojedla špagety, se šla dívat do pokojíčku na televizi. 
Po chvilce začalo něco v pokoji podivně hučet a skřípat. Nejdřív myslela, že je 
to nějaký zvuk z televize, ale potom se jí před očima objevila bílá postava. Sisi 
se vyděsila a radši běžela do obýváku za Darkem a Lucy, kteří se také dívali na 
televizi. 
„Co se stalo?“ zeptala se Lucy, která viděla, jak rychle se přiřítila Sisi.  
„Jen mi tam bylo smutno.“ řekla Sisi, protože se bála, že by jí nikdo nevěřil.  
„Aha, dobře, pojď si sednout k nám.“ odpověděl Dark.  
Sisi se posadila a dívali se společně na televizi.  
Sisi na bílou postavu rázem zapomněla.  
Bylo půl deváté a Sisi si chtěla jít lehnout. Moc se jí ale nechtělo, bála se ducha, 
co se v jejím pokoji ukázal.  
Naštěstí se ale večer už neukázal, i tak ale měla Sisi strach.  
Ráno jí probudil Dark: „Víš, že jsi měla celou noc otevřené okno?“ zeptal se jí. 
„Slyšel jsem divné skřípání a houkaní a šel jsem se sem podívat. Seděla ti na 
okně sova, představ si.“ 
Sisi si uvědomila, že ty podivné zvuky byli jen z venku. Ale co ta bílá postava? 
„A neviděl jsi něco bílého v mém pokoji?“ zeptala se Sisi.  
„Ano, viděl. Divil jsem se, co to je a pak jsem si uvědomil, že je to jen světlo 
z lampy.“ 
Sisi se hodně ulevilo. Bylo to jen světlo lampy! Laura Škotová, V. D 
 

 



Jaro už je tu! 
Obrázky nakreslila Laura Škotová a Rozárka Nerudová z V. D 
 
 

 
 
   
 David Šedivý ze IV. B 
  
Dan z I. B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Malování poslepu  
Jak žáci IV. A vidí ministra zdravotnictví, sebe a covid zavřenýma očima. 
„Lidi v roušce vidím, i když nevidím".   
 
 
 
   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Básničková všehochuť ze IV. A 
Veronika Procházková Pejsek  
Pejsek, pejsek maličký,  
má celé bílé pacičky.  
Šedý je až po hlavu,  

mám plno krásných nápadů.  
Běháme spolu každý den,  
aby nebyl smutný jen.  
Někdy zlobí, ťunťa můj. 
Miluj ho a opatruj!  

 
Gabriela Gažiková Kamarádi  
Do školy by každý rád,  
hlavně, když tam je David,  
super kamarád.  
Lucka, ta zas chytrá je,  
vždy vám ráda pomůže.  
Další kámoš „Cigi“,  
ten nás stále baví,  
s Emou, velkou čtenářkou,  
je i pro mne škola hrou.  
 
 
 

Jan Cikán Traktor 
Traktor jede po poli,  
vyorává brambory.  
Ty pak míří na náš stůl,  
dáme na ně máslo, sůl.  
 
Vojtěch Dobšíček Škola  
Škola už rok není,  
a co se tím mění?  
Ráno spím o hodinu víc,  
„jupí“, skáču na měsíc.  
Musíme být pořád zavření,  
už je to fakt k zbláznění.  
 
Zuzana Viktorie Vodičková  
Měsíc a Slunce  
Měsíc svítí ve tmě rád,  
taky bude kamarád.  
Slunce, to nás hřeje prima,  
nebude nám vůbec zima.  
Měsíc, slunce, každý vnímá  
kamarádi jsou moc prima. 

Básničky o českém jazyce  
Jakub Bena  
Bude poslední hodina,  
naše oblíbená čeština.  
Já i moji kamarádi,  
češtinu máme hodně rádi.  
Skloňujeme, časujeme,  
často se i zasmějeme.  
A když hodina končí,  
celá třída se rozloučí.  

 
Leontina Dubová  
Český jazyk moc mě baví,  
je to samé čtení, psaní.  
Úkoly mě nebaví,  
ale knížka zabaví.  
Čtení, psaní umíme,  
učitelku bavíme.  
 



Mikuláš Dvořák  
Kuba Bena, to je bedna,  
za vše vždy dostane jedna.  
Za íčka i gramatiku, i z celého jazyka,  
nevzniká žádná panika.  
Pak ta Ema Novotná,  
je velice ochotná,  
pomůže ti její rada hodnotná.  
Jirka Strnad, ten je chytrý,  
chyby se u něj nevyskytly,  
proto ho jedničky neodmítly.  
 
Stella Fundová  
Začíná ním hodina,  
je to zase čeština!  
Pro Jirku zvládnout mluvnici  
je snadné jako sundat čepici.  
Lucka se pořád hlásí,  
chce vyjmenovat všechny časy.  
Jakmile třídní zkouší,  
infarkt se o mě pokouší.  
Podmětu s přísudkem shoda,  
snad se to časem poddá.  
 
Vojtěch Horák 
Český jazyk, to je věda,  
někdy s ním však bývá dřina.  
Podmět, a pak přísudek,  
najdu z věty – to je hned.  
Pak si píšu úkoly,  
už se těším do školy.  

 

David Hudec  
Nejlepší je Hanička,  
jako její básnička.  
Hanička se zamyslí,  
hezké sloky vymyslí.  
Správné „i“ tam napsala  
a jedničku dostala.  
 
Lucie Lušovjanová  
Když něco nevíme,  
se Zuzkou se radíme.  
Všechny věci ví jen ona,  
jí se nikdo nevyrovná.  
Na vysvědčení má vždy jedničky, 
 nikdy žádné dvoječky.  
 
Tadeáš Machalický  
Když mi budík zazvoní,  
za počítač zasednu.  
Paní učitelka nás vítá,  
venku už svítá.  
Pilně se učíme,  
na češtinu myslíme.  
 
Jakub Mareš  
Při diktátu z češtiny,  
píšeme íčka jak zběsilí.  
Velká, malá písmena,  
jsou v diktátu potřebná.  
Kamarády nemám po ruce,  
při distanční výuce.  
Mozek musím namáhat,  
podmět s přísudkem vyhledat.  
A na konec nezapomeň: 
Napsat tečku – honem, honem!  
Jan Maryška 



Češtinu máme moc rádi,  
mluví tak mí kamarádi.  
Jazyk je to rozmanitý,  
má tolik slov jak louka kvítí.  
Kámoš Kryštof, to je třída,  
češtinu si dobře hlídá.  
 
Jiří Strnad  
Chytrý Vojta vždy vše ví, 
 když se zeptáš, odpoví.  
Poradí ti v souvětí,  
kde se píše tvrdé „y“.  
Má rád také měkké „i“,  
nejvíc dlouhá souvětí.  
Když se zeptáš na podmět,  
odpoví ti hnedka teď.  
Be, fe, le, me, pe, se, ve, ze,  
Vojta nezná žádné meze.  
Když se zeptáš, jaký je to pád,  

Vojta odpoví ti hodně rád.  
 
Ema Novotná  
Jazyk český,  
není lehký.  
Lucka ho však zvládne hravě,  
protože ho nosí v hlavě.  
Ví, kde napsat správné „i“,  
když nevím, tak mi napoví.  
 
Linda Vorlíčková  
Paní učitelka je moc hodná,  
na češtinu je dost dobrá.  
Tvrdé nebo měkké „i“,  
vzory mě hned naučí.  
Také podmět s přísudkem,  
paní učitelko, vy jste nej! 
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