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MĚSÍC ŘÍJEN  
Původ slova říjen je odvozen od jelení říje, která v tomto období probíhá.  Je tedy v 

tomto měsíci potřeba počítat s typickým podzimním počasím. Průměrná teplota se pohybuje 

kolem 8,7°C.  

Znamení 

V říjnu máme dvě znamení - Váhy (24-9.-23.10.) a Štír (24.10.-22.11.) 

 

VÁHY  24. 9.-23. 10.  Latinsky LIBRA    Slavné osobnosti: 

Povaha:  sangvinicko-flegmatická       Rudolf Hrušinský, Václav Havel 

Vládce:  Venuše         John Lennon, Emil Holub 

Živel zmamení:  vzduch      Vladimír Remek, Oscar Wilde 

Kov:   měď 

Barvy:  zelená, modrá 

Kameny: rubín, růženin, perly 

Šťastná čísla:  7,8,10,27,49 

 

ŠTÍR 24.10.-22.11.       Latinsky SCORPIO  Slavné osobnosti: 

Povaha: flegmaticko-cholerická    Pavel Trávníček, Marie Antoinetta 

Vládce: Pluto, Mars      Marie Rottrová, Pavel Zedníček, 

Živel znamení: voda      Patra Janů, Princ Charles 

Barvy:  černá, červená, zlatá 

Kameny: Jaspis, býčí oko, malachit 

Šťastná čísla: 5,7,9,11,23,25,47,65 
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Pranostiky 

 

 

 

 

 

 

Významné události a svátky 

 
28. 10. – Den vzniku samostatného Československého státu 
   

Vznik Československa byl proces, který vedl k 

ustavení samostatného Československa a jeho osamostatnění 

z Rakousko-Uherska. Československo bylo vyhlášeno 28. 

října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými 

smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v 

rámci versailleského mírového systému. Prvním prezidentem 

se stal Tomáš Garrique Masaryk, který se spolu s Edvardem 

Benešem a Karlem Kramářem nejvíce zasloužili o jeho 

vznik. 

Den vzniku samostatného Československého státu, 

patří k nejvýznamnějším státním svátkům s dlouhou tradicí. Jeho oslavám, věnuje prezident 

republiky, velkou pozornost. Památku prvního Československého prezidenta, Tomáše 

Garrigue Masaryka, připomíná položením věnce u jeho sochy na Hradčanském náměstí a sv. 

Václava, patrona českého národa a ochránce české země, položením kytice u jeho sochy na 

Václavském náměstí. Každoročně se prezident republiky, účastní vojenské přísahy vojáků 

Hradní stráže, jmenuje generály a přijímá na Pražském hradě členy diplomatického sboru. 

Vyvrcholením oslav tohoto státního svátku, je ceremoniál předávání státních  

vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu 

Tereza Ondrašíková, Veronika Crhová, 7. třída 

 

 

Fouká-li vítr na Svatého Remigia od východu, bude teplý 
podzimek. 

Remigius hrozny sbírá a Viktorín prstem svírá. 

Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá 
zima. 

Den Marie Orodovnice - první mrazíky. 
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Říjnové hospodaření 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Michal Šeda, 7. třída 
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Jak jsem zmiňoval 
v minulém čísle časopisu, 
koncem září a začátkem 
října se seje pšenice. Dále 
se v říjnu vyváží močůvka 
a hnůj od dobytka. 
V posledních letech se 
v České republice ale 
přestalo pěstovat tolik 
dobytka, jak tomu bylo 
v minulých letech. To 
především kvůli tomu, že 
se maso dováží z ciziny za 
nižší ceny. To udusilo 
české hospodáře, protože s 
tak nízkými cenami by jen 
prodělali. V cizině mají 
větší dotace, tak si to na 
rozdíl od nás můžou 
dovolit. Kvůli tomu u nás 
není tak kvalitní maso, 
jako bývalo, ale co se dá 
dělat. 

Pro nedostatek 
močůvky a hnoje spousta 
zemědělců přestala 
pěstovat obiloviny i jiné 
rostliny nebo používají 
různé postřiky. Ty ale 
nejsou vhodné, půda 
potřebuje močůvku a hnůj, 
aby byla úrodná.  
 V říjnu se také oře 

půda, která se nezorala při 
setí v září. Orat se může 
ale i v listopadu a po 
zorání se pole smykuje. 
Koncem října se sklízí 
řepa, ale v dnešní době jí 
už na polích moc 
neuvidíme, strašně málo se 
totiž pěstuje. 
 

Smykování je zemědělská operace při zpracování půdy. Jejím hlavním cílem je 
urovnání povrchu po orbě, drcení a zatlačení hrud, kypření půdy a ničení plevele. 
Tato operace se provádí smykem.  
(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Smykov%C3%A1n%C3%AD) 

Foto: http://maly-cz.rajce.idnes.cz/Mocuvka/ 

Michal Šeda, 7. třída 
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MĚSÍC LISTOPAD  
Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. Název je 

odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu normální. Pro listopad jsou typické mlhy a 

většinou se také vyskytuje první sněhová pokrývka nové zimy. Průměrná teplota v listopadu 

se obvykle pohybuje kolem 3,7 °C, což je o 5 °C méně než v říjnu. Průměrné srážky dosahují 

44,7 mm1). V římském kalendáři byl listopad devátým měsícem (proto se jmenuje v jiných 

jazycích november, podle „novem“ = devět. 

Pranostiky 

Všichni svatí dluhy platí. 

Den Všech svatých je poslední, který léto zahání. 

Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo; když déšť tu je, třeba za pecu vlézt. 

Kolem Všech svatých slunce uroní ještě malou slzu babího léta. 

Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci. 

Znamení 

V měsíci listopadu jsou tyto dvě znamení: Střelec a Štír. 

ŠTÍR 

Známé osobnosti: Marie Rottrová, Marta Kubišová, Karel Havlíček Borovský, Princ Charles, 

Pavel Trávníček, Pavel Zedníček, Petra Janů, atd. 

Povaha: flegmaticko-cholerická 

Vládce: Pluto, Mars  

Živel znamení: Voda 

Kov: železo 

Barvy:  černá, červená, zlatá 

Kameny: jaspis, býčí oko, malachit 

Šťastná čísla: 5, 7, 9, 11, 23, 25, 47, 65 

                                                 
1) 1 mm srážek se rovná 1 litru vody na m2. 
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STŘELEC  

Známé osobnosti: Rudolf Hrušínský, Miloš Forman, Hana Hegerová, Ladislav 

Smoljak, Josef Abrhám, Kim Basingerová, Ludwig van Beethoven, Walt Disney, Jane 

Fondová 

Povaha: cholericko-sangvinická 

Vládce: Jupiter 

Živel znamení: oheň 

Kov: cín                                                                                      

Barvy: černá, modrá 

Kameny: karneol, opál, onyx, fluorit 

Šťastná čísla: 4, 5, 9, 14, 16, 34, 37 

 

Významné události a svátky 

17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii 

V den výročí vzniku Československé republiky se uskutečnily 28. 10. 1939 v Praze a 

dalších městech velké demonstrace proti nacistické okupaci. Pohřeb studenta medicíny Jana 

Opletala, který byl při těchto demonstracích smrtelně zraněn. Jako odplatu za studentské 

demonstrace proti okupaci uzavřeli nacisté dne 17. listopadu 1939 české vysoké školy, devět 

studentů popravili a mnoho jich odvezli do koncentračních táborů. Od té doby se 17. listopad 

slaví jako Mezinárodní den studentstva.   

U příležitosti Mezinárodního dne studentstva a uctění památky Jana Opletala byla na den 

17. listopad 1989 svolána v Praze. Tato pokojná manifestace studentů započala na Albertově 

a pokračovala průvodem na Vyšehrad. Studenti se pak vydali směrem do centra města. Na 

Perštýně jim však policie zatarasila cestu a nedovolila průvodu jít na Václavské náměstí. 

Studenti pak byli obklíčeni policií a na Národní třídě několikrát surově zbiti. Mnoho studentů 

bylo vážně zraněno. Tento tvrdý zákrok proti pokojným studentům vyvolal silný odpor 

většiny lidí v naší zemi. Studenti vysokých škol vstoupili do stávky, organizovali výjezdy do 

okolních měst a na venkov. 

Tereza Ondrašíková, Veronika Crhová, 7. třída 
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V PŘÍRODĚ 

Gepard štíhlý 

Gepard štíhlý je nejrychlejší suchozemské zvíře. Gepard je jedinou kočkovitou 

šelmou, která loví svou kořist štvaním. Na krátké vzdálenosti asi do 500 m a ve vhodném 

terénu dosahuje 90 km v hodině a v případě může 

zrychlit až na 112 km/h. Tuto rychlost 

gepard neudrží dlouho.  

Má poměrně malou, kulatou 

hlavu a dlouhé končetiny i ocas. 

 Známým faktem je, že na rozdíl od většiny 

kočkovitých šelem nemá úplně zatažitelné drápy. 

Srst je zlatohnědá, tváře a břicho bílé. Gepard loví převážně malé 

kopytníky, jako gazela Thomsonova, gazela Grantova. Příležitostně uloví i drobnější savce. 

Gepardi mají 1 až 3 koťata. Gepardi nejsou samotáři, jako ostatní kočkovité šelmy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jakub Crha, 7. třída
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Želva nádherná 

Želva nádherná je původem z povodí Mississippi, jihovýchodní, střední 

a severozápadní Ameriky. Dnes ji ale lze najít ve volné přírodě i u nás, kde byla uměle 

vysazena. Pravděpodobně ji z Ameriky dovezl James Cook.  

Je to želva, takže má jako všechny její příbuzné krunýř. Ten je složen z kostnatých 

destiček zelené, hnědé a černé barvy na zádech, žluté a černé na břiše. Tělo má pokryté silnou 

kůží, na přední straně nožiček má malinké šupinky - všechno je žluté, zelené a černé barvy. U 

samců se na krku vyskytuje červený pruh. Má také ocas, pod kterým je pohlavní ústrojí. Na 

hlavě má oči s pohyblivými očními víčky, nosní dírky a tlamu. Želva nemá zuby, ale jen 

stvrdlá ďásna. Živí se hmyzem,plži, korýši, malými rybkami a vodními i suchozemskými 

rostlinami. Svou nenáročností patří mezi nejčastěji chované želvy.  

Želva nádherná je obojživelník, ale 

chováme ji v akvateráriu nebo akváriu. 

Vhodný příbytek by měl obsahovat vodu a 

suché místo. Měl by tu také být zdroj světla a 

tepla. Od věci není ani filtr na vodu. V zajetí 

lze chovat více jedinců pohromadě, ale není 

vhodné mít u sebe jednince, kteří spolu 

nejsou od mládí. Krmíme je také granulemi 

pro plazi, ale občas je vhodné prostřídat stravu. Přes léto je možné dát želvu do zahradního 

jezírka, nebo jen na zahradu. Je ale nutné želvy hlídat, protože by mohly někam spadnout 

nebo sežrat něco, co by neměli. Želvy mohou dostat mnoho druhů nemocí, proto je dobré 

občas jim dát i zelenou stravu a nějakou tu rybku, ve kterých je mnoho vitamínů. V přírodě 

zimu tráví ve strnulém stavu-hybernaci, neboli v zimním spánku. V zajetí není nutné uvádět 

želvy do zimního spánku. Já osobně želvy neuvádím do zimního spánku.  

Už deset let pěstuji samce želvy nádherné a mám s ním skvělé zkušenosti. Letos jsem 

dostal druhého samce a doufám, že si pro ně příští rok vybuduji i vlastní jezírko. 

Martin Zav řel, 7. třída 
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POČÍTA ČOVÉ HRY  

Minecraft 

Minecraft je Sandboxová hra 

- to znamená, že hra nemá konec. 

Hráč si v ní může dělat to, co chce. 

Od stavění domů po různé farmy. 

Minecraft je založen na fantazii 

a celý svět je postaven z různých 

kostiček (takže něco jako Lego ☺ ). 

Kdo si rád staví a je kreativní, tak se 

mu hra jistě zalíbí. 

 

Cena se pohybuje kolem 20 Eur 

Výrobce Mojang 

Doporučené požadavky: 

CPU : Pentium Dual-Core or AMD Athlon 64 @1.6GHz 

RAM : 2GB 

GPU : GeForce FX or ATI Radeon 9xxx and Up with OpenGL 2 Support  

HDD : 150MB 

 

 

 

Jan Sojka, Zdeněk Sendler, 7. třída 
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Martin Müller, Filip Soukup, 7. t řída 

SPORT 
Hokejová extraliga 

Kometa Brno má úspěšně za sebou druhý měsíc hokejové extraligy, ale čekají na ni 

silní soupeři. Začne to 14. 11., kdy bude Kometa hostit Litvínov. Potom se utká s Plzní a 16. 

11. 2012 nás na svém stadionu přivítají Vítkovice. Koncem listopadu, 23. 11., změří Kometa 

v KAJOT ARÉNĚ síly s Pardubicemi, s nimiž už dříve utrpěla první porážku v sezoně. 
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Fotbal 

Gambrinus Liga 

Od té doby, co se Zbrojovka Brno dostala 

do Gambrinus ligy, se jí jen daří. Ovšem 

v následujících kolech změří své síly se 

soupeři z čela tabulky. Dne 10. 11. 

sehraje zápas se Spartou Praha, o osm dní 

později se brněnští hráči utkají s Příbramí 

a na konci měsíce, 25. 11., nastoupí Brno 

proti teplickým fotbalistům. 

Sport v regionu 

Budoshow 2012 
15. Ročník největší přehlídky bojových 

umění v ČR 

Bude se konat v nové sportovní hale 

KPS na ulici Vodova v Brně – Králově 

Poli.Soutěž proběhne na konci měsíce 

listopadu 25. 11. 2012.Vstupenky jsou už 

v předprodeji. Bude tam k vidění 

aikido,brazilské juijutsu, karate,kungfu a 

mnoho dalších.Také přijede hollywodská 

hvězda Cynthia Rothrock známá z mnoha 

různých akčních filmů.Přijede knám do 

Brna poprvé,můžete si s ní zacvičit, je to 

ovšem trochu dražší, ale za ten požitek 

mnozí lidé rádi zaplatí.Takže si to 

rozhodně nenechte ujít a i kdybyste show 

prošvihli, tak se nebojte, příští rok bude 

zas.  

 
Foto:http://www.munimedia.cz/prispevek/navstevnici- 
budoshow-videli-tradicni-kung-fu-i-moderni-musado 



Sedmopolis  

ZE ŽIVOTA ŠKOLY  

Krtkománie aneb Učíme se spolu 
 

Krtkománie – projekt 1. a 9. třídy usnadnil našim nejmladším žákům vstup do školních lavic. 
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Vzájemné návštěvy 
mezi třídami 
zahrnovaly společné 
čtení z knih Zdeňka 
Milera, práci 
s interaktivní tabulí, 
vyhledávání 
zajímavých 
informací, předání 
ovocného stromu do 
péče apod. 

Deváťáci se vžili do 
role učitele, zkoušeli 
a navrhovali různé 
úkoly a činnosti a 
prvňáčci poznali, že 
jejich starší 
spolužáci mohou pro 
ně být dobrými rádci 

a oporou. 

Poznávání o životě krtka završili v CVČ v Brně v Bystroušce, kde navštívili výukový 

program a vyzkoušeli si, jak krtek žije v přírodě. 

Ivana Musilová 
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Adaptační kurz 5. třídy 

Slovo učitele 

Do letošní páté třídy přibylo v září 8 nových žáků k původním 18. Protože se tím spojily dva 
kolektivy, ze kterých se měl co nejdříve utvořit  jeden 
sehraný tým, byli páťáci posláni na 
adaptační kurz k Trhové 
Kamenici, který 
pořádala agentura 
Veselá společnost. 
Strávili tam 
příjemné tři dny, kdy 
pro ně byl 
připraven různorodý 
program zaměřený 
především na vzájemné 
poznávání nových spolužáků 
a jejich začleňování do kolektivu. Při 
společných aktivitách se žáci učili řešit konflikty, rozdělovat si role při 
práci a společně zvládat zátěžové situace. I přes počáteční nepřízeň počasí a menší 
nespokojenost s jídlem všichni odjížděli nadšení a plní nových zážitků. 

 
Slovo dětí 

„Jednoho dne se paní učitelka Eliášová rozhodla, že pojedeme na 
výlet.“  
„Jeli jsme do Trhové Kamenice na adaptační kurz, protože jsme se 
k sobě neuměli chovat kamarádsky.“  
„Ve třídě jsme se seznámili s pravidly (paní učitelka nás poučila, jak 
se máme chovat) a pomalu jsme se přesunuli do autobusu.“ 
„Všichni měli malé batohy, a tak jsem se s velkým batohem cítil 
trapně.“ 
„Co se dělo v autobuse si nepamatuju, protože jsem si spokojeně 
chrupkal.“ 
„V autobuse byla nuda, protože pan řidič nechtěl pustit televizi.“ 
„Když jsme přijeli do Trhové Kamenice, tak pan řidič nevěděl, kam má jet, ale nakonec jsme 
dorazili.“ 
„Přijeli jsme po dlouhém kroužení, protože nikdo nevěděl, kde to pořádně je.“ 
„Když jsme přijeli, začalo pršet.“ 
„Když jsme přijeli, šli jsme se podívat na ubytování – bylo moc pěkné!“ 
„M ěli jsme pokoj vedle paní učitelky Eliášové a paní učitelky  
Balabánové.“ 
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„Potom si pro nás přišli Mili, Tom a Monča, kteří se o nás celé dva dny starali a byli 
na nás moc hodní.“ 

„Rozdělili jsme se do pokojů a dostali jsme za úkol vymyslet jméno 

pokoje a na velký papír ho napsat a vybarvit.“  

„Hráli jsme Hodinu pravdy, kde jsme dostali různé úkoly – vršek 

v zadku, kelímek v puse, rovnání víček, pamatování si slov a tanečky.“  

„M ěli jsme se naučit držet raketu na dvou prstech.“ 

„Večerka byla v deset hodin.“ 

„Byli jsme tam dvě noci a jel tam se mnou i můj plyšák Žaryk.“ 

„Když jsme měli večerku, tak jsme si povídali a pořád se smáli. Tak za 

námi přišla paní učitelka, abychom byli tišší.“ 

„Tom řekl, že budíček bude v 8 hodin a vždycky zahouká siréna.“ 

„Ráno jsem se vůbec nenajedl, protože dávali jeden krajíc chleba.“ 

„Úplně nej hra byla brainball.“  

„Nejlepší bylo, jak naše družstvo hrálo proti 

vedoucím a učitelkám.“ 

„Poté byla hra ‚Lidské, člověče, nezlob se!‘, ve 

které jsme byli 2x poslední s paní učitelkou 

Eliášovou.“ 

„Jídlo bylo dobré, jenže mi špagety se čtyřmi 

druhy sýra nechutnaly.“ 

„Pak jsme dorazili dom a zase jsme se učili jako předtím.“ 

*************************************************** **** 

„Jela bych tam zpátky.“ 

 „Mně se nejvíc líbil brainball. Tato hra byla ze všech nejlepší!“ 

„Bylo mi tam dobře a jel bych tam znova.“ 

 „Bylo to tam super, jen málo jídla.“ 

„Moc se mi to líbilo, více jsme se skamarádili.“ 

„Pokojíčky byly překrásné, ale jídlo nám moc nechutnalo.“  

„Vedoucí byli srandovní.“ 

„Hráli jsme tam spoustu her a máme odtud hezké vzpomínky.“ 

„Moc se mi tam líbilo, chtěla bych tam jet ještě jednou.“ 

Vybráno ze slohových prací žáků 5. třídy  
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Beseda v knihovně 

 

18. října 2012 jsme navštívili Městskou knihovnu Tišnov. Paní knihovnice, Marie 

Šikolová, nám vyprávěla o nelehkém životě švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové.  

Například, že její syn Lasse zemřel ve 20 letech. Tuto postavu známe právě z její knihy Děti 

z Bullerbynu. Taky nás zaujalo, že rukopis knihy Pipi Dlouhá punčocha věnovala 

k narozeninám své dceři Karin. Mohli jsme si prohlédnout i další její knížky:  Karkulín ze 

střechy, Ronja, dcera loupežníka, Rasmus tulákem,  Svěřte případ Kallovi a mnoho dalších.  

      V knihovně se nám moc líbilo a už víme, co a jak udělat, abychom se stali jejími čtenáři. 

                              Žáci 3. třídy 
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Dopis od Terryho 

Drahý sponzore, 
 
 velmi Vám děkuji za peníze, které jste mi poslali. Jsem plný pokory. Kéž byste 

pokračovali v duchu pomoci sirotkům. Dobrý Bůh Vám žehnej. Doufám, že se Vám líbily 

Vánoce a Nový rok jako mně tady, užil jsem si je s dobrou pomocí Boha. Šťastný nový rok. 

 
S přátelským pozdravem 
 
Terry Chubila 
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ŠKOLNÍ DOTAZNÍ ČEK  

Co bys změnil/a ve škole?   Proč? 

Tentokrát jsme se ptali žáků 6. třídy 

Kamil Bednář   Nové lavice     Protože máme staré 

Petr Urbánek   Nové tabule     Protože máme hrozné 

Nela Stoklasová  Delší přestávky    Nemám čas chodit za  

   kamarádkami 

Michaela Křížová    Více hudební výchovy   Protože mě baví 

Nikola Kropáčková  Všechno     Protože mě to nebaví 

Pavla Slezáková  Notebooky do všech lavic    Abychom nemuseli  

používat pera 

Eliška Horáková  Nový hřiště      Aby to školník nemusel  

sekat 

Veronika Synková  Nové lavice     Protože máme staré 

Denisa Mičánková  Nové lavice     Protože máme staré 

Michaela Mihulová  Nové učebnice    Protože máme hnusné 

Tomáš Benčík   Nové lavice     Protože máme staré 

              

 Nicola Matoušková, 7. třída 
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PRÁCE ŽÁK Ů 

Vlak, pes, moře, víla, dopis 
Záhada mořských vil 

Ahoj, jsem Nikola a je mi dvanáct let. Mám mámu Ivanu, tátu Petra a mého psa Rexe. 

Nemám žádné sourozence, a tak beru Rexe skoro jako bratra. Jednou se máma rozhodla, že 

pojedeme vlakem k moři. Tak jsem si začala hned balit. Ale když jsem zjistila, že jedeme 

k Černému moři, zalekla jsem se. Říká se, že v Černém moři jsou víly. Ale ne jen tak 

ledajaké. Prý když se podíváte do očí jedné z nich, zkameníte.  

V den odjezdu jsme autem dojeli na nádraží. Ve vlaku jsem spala. Když jsem se 

vzbudila, byli jsme na místě. Vypadalo to tu nevinně, ale i tak jsem měla pořád obavy. První 

den se nic nedělo, ale druhý den jsem myslela, že nepřežiju. Jeli jsme na člunu na nějaký 

ostrov, na kterém měly být tajné víly, které jsme samozřejmě potkali. Máma si myslela, že 

jsou to jen atrakce pro návštěvníky, ale velice se spletla. Šla blíž a co se dalo čekat – 

zkameněla, i s tátou. Jen já jsem se zachránila a protože jsem se bála, že taky zkamením, 

běžela jsem na člun a jela zpět. Nechtěla jsem se s tím smířit, ale zůstala jsem sama. Nasedla 

jsem i s Rexem na první vlak a odjela jsem domů. Dům byl zavřený, a tak jsem jela k babičce. 

Když jsem jí to pověděla, zhrozila se a nechtěla tomu uvěřit. Od té doby bydlím u babičky. 

Nikdy jsem si netroufla tam vrátit. Když jsem se vrátila, našla jsem dopis. Bylo v něm 

napsáno: „Těš se, pomstím se ti!“ 

Leona Kopečková, 5. třída 
O psovi a dopisu 

 Byl jednou jeden pes, který žil ve městě kousek od jaderné elektrárny. Jednou 

elektrárna bouchla a psa ozářila radioaktivita. Pes tak získal nadměrnou sílu, proto si 

vybudoval základnu po mořem. Ale protože se potřeboval také dostat nahoru, vybudoval si 

podmořský vlak. Ale tímto vlakem nejezdil z moře do moře, ale ke své kamarádce víle. Ta 

byla malá, roztomilá a hodná. Jednou, když si takhle jel pes přes moře, uslyšel vílu, jako volá 

o pomoc. Pes k ní rychle jel a vyslechl ji. Víla mu řekla, že jí někdo ukradl její kouzelný 

dopis. Pes začal pátrat po celém moři, ale nemohl onen dopis najít. Hledal i na souši, ale najít 

nemohl. Vtom si víla vzpomněla, že ho měla s sebou při návštěvě svého bratra. Tak se tam 

hned rozjeli a opravdu ho tam našli. A pes? Ten zjistil, že to všechno byl jen sen! 

Petr Bartoš, 5. Třída 
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Jak šel pes do světa 

Jednoho dne si pes řekl, že pojede do Kuvajtu. Tak si sbalil kufry a šel na vlak. Za 

půl hodiny odjel vlakem do Brna, protože z Brna měl odlétat. Letadlem letěl pět hodin. Když 

přistáli, hned se šel ubytovat a pak se podívat na moře. Vzal si s sebou plavky, šnorchl 

a brýle. Na pláži si rozdělal stan a šel do vody, kde našel hodně mušlí. Večer šel do baru a tam 

se seznámil s nějakou paní. Šel na záchod a tam potkal vílu. Pak šel na pokoj a usnul. Po 

týdnu se vrátil domů. Hned další den odjel na tábor, odkud poslal domů dopis. Když přijel 

domů, tak řekl, že se mu jeho cestování moc líbilo. 

Daniel Sobotka, 5. třída 

O psovi 

 Žil jednou jeden pán Antonín a ten měl psa jménem Loudil. Jednoho se rozhodl, že 

pojede vlakem za vílou Anastázií. Jel, jel a jel až do hradu velmi hodné Anastázie. Tam jí dal 

dopis, kde bylo, že s ní chce jet na dovolenou k moři. A to proto, aby mohli z mořských 

rostlin udělat lektvar pro nemocného pejska Loudila. Tak jeli k moři a vzali vzorek mořských 

květin, ze kterých udělali lektvar. Pejsek se uzdravil, Antonín víle poděkoval a mohl jet 

zpátky domů. 

Blanka Oblouková, 5. třída 

Pohádka 

 Za sedmero horami a sedmero řekami bylo veliké černé moře. A nad tím mořem byl 

na mraku hrad, kde žila víla. Ta víla si pořídila pejska a pojmenovala ho Azor. V tom moři 

plavali žraloci bílí kolem podmořského města. Žádný člověk se tam ale nedokázal dostat. O 

tom moři si lidé psali pouze dopisy. Psali jich tolik, že to ani nestíhali číst, ani psát. Jednou šla 

víla s Azorem na procházku. Šli, šli a šli a najednou tam začalo něco houkat a vidí před sebou 

koleje. Oba se diví, kde se tady vzaly. U černého moře přece nikdy koleje nebyly! Ale 

najedno tam přejel vlak, a tak bylo jasné, že se jim to nezdá. Ten vlak byl dlouhý, měl 20 

vagónů. Víla pokrčila rameny a šla s Azorem domů. A zazvonil zvonec a pohádky je konec. 

 
Adéla Sojková, 5. Třída 
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Vzpomínky na prázdniny 
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Výlet na houby 
Už od začátku roku se 

těším, až půjdu na Slovensku s 
dědečkem na houby. Když jsme na 
Slovensko přijeli, dozvěděli jsme 
se od známých, že houby moc 
nerostou. Byl jsem nedočkavý, a 
tak se mi podařilo dědu přemluvit. 
Před tím, než jsme vyrazili, se mě 
děda asi čtyřikrát ptal, jestli nebude 
pršet, abychom nezmokli. Já jsem 
samozřejmě řekl, že ne. Když jsme 
přišli do lesa, nenašli jsme nic, ale 
zato jsem chytil asi metr dlouhou 
užovku obojkovou. Chtěl jsem 
najít alespoň nějaké houby, a tak 
jsme šli stále výš, až dokud děda 
nenašel prvního a zároveň 
posledního modráka. Potom jsme 
našli palouček, na kterém rostly 
„pláuky“. Ale najednou se začala 
zatahovat obloha, no a za chvíli 
začalo pršet. Šli jsme rychle lesem, 
až jsme došli k autu. Doma jsme si 
uvařili houbovou polévku. A bylo 
po houbách. 

Martin Zav řel, 7. třída 

Prázdniny v Anglii 
Letos o prázdninách jsem byla v Anglii. Já a taťka jsme jeli 

kamionem. Nejhorší na cestě bylo Německo, které má na délku 
okolo 673 km. Cesta do anglie má asi 1737 km. Jeli jsme přes 
Měmecko, Belgii a Francii až do Anglie. V německu jsme 
projížděli kolem letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Kde asi 
každou minutu přistávalo letadlo. Ještě před letištěm byla 
elektrárna RWE. Poté byla skleněná budova Hillton. Pak jsem 
usnula, protože jsme vstávali ve čtyři hodiny ráno. Belgie a Francie 
nebily zábavné. Přijeli jsme do přístavu ve Francii Dunquerku, kde 
jsme čekali asi hodinu na loď. O půl čtvrté ráno připlula loď najeli 
jsme na ni a šli jme spát po hodině jsme se vzbudili a chodili po 
palubě lodi. V Angliijsme byli pouhý jeden den. Šli jsme se 
podívat na moře a na výletní lodě. Do Anglie jezdím už dva roky a 
pořád se mi tam líbí. Příští rok jedu určitě zas. =) 

Tereza Ondrašíková, 7. třída 

Moje prázdniny 
Letošní prázdniny mi začaly už 12. června, kdy jsme s rodiči odlétali na řecký ostrov 

Rhodos. Užili jsme si tam nádherných deset dní. Za tu dobu jsme navštívili přístav Lindos, staré 
město Rhodos nebo údolí motýlů. Poté jsem však musela jít na operaci kolene, takže jsem si nešla 
ani pro vysvědčení. Při propuštění z nemocnice mi pan doktor nařídil „klidné“ prázdniny. Téměř 
celý červenec jsem společně se setrou strávila o berlích u babičky. Pomáhaly jsme jí, hrály si s 
koťátkem, fenkou Bonynkou nebo se chodily koupat. V srpnu jsme navštívili zoologickou  zahradu 
v Jihlavě, kde byl i obrovský tobogán. Potom jsem jela na pět dní na soustředění s mažoretkami na 
letní tábor Pod Templštýnem, kde se mi moc líbilo. Na konci prázdnin nás přijela navštívit teta z 
Košic a prázdniny jsme ukončili výletem do strašidelného zámku v Dolní Rožínce. 

Aneta Zavřelová, 7. třída 
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Případ vraha z fotbalového týmu 

Komisař Lupa si jako každé sobotní ráno užíval svou kávu z Indie.  

„Ach, to mám rád,“ řekl a napil se svého šálku. „Slunce svítí, ptáčci zpívají a…“ Dál se 

nedostal, začal mu zvonit mobil.  

„Další případ, to nám teda ten den dobře začíná.“  

 

Jet musel autobusem, protože mu došel benzín. Když dojel na místo, tak objevil další dáreček. 

Komisař Budín tam už stál i se svými kumpány a něčemu se chechtali. Komisař Lupa si 

povzdechl a šel za nimi.  

„Helemese, my o vlku a vlk za dveřmi.“ Kumpáni vyprskli smíchy.  

Komisař Budín byl asi 180 centimetrů vysoký a taky bylo na první pohled vidět, že bídou 

netrpí. Měl pleš a odstáté uši, srostlé obočí a neměl knír. Oproti němu měl komisař Lupa 

galantně ostříhaný knír, štíhlou postavu, asi 170 centimetrů, krátké černé vlasy a modré oči.  

„K čertu s tvýma žertama, Budíne, důležitější je případ! A co vy tady vůbec děláte, tohle je 

můj případ, ne tvůj!“  

Budín se usměje a řekne: „Klídek, jen se chci podívat, jakej jsi de-te-ktiv.“ 

Lupa si odfrkl: „Tak pojď.“ 

 

„Zavražděný je 24letý fotbalový hráč. Hrál jako útočník. Jmenoval se Alexis Volker, měl 

přítelkyni,“ oznámil policista inspektoru Lupovi.  

„To jsem si všiml, policajte!“ odpověděl Budín. 

„Pokud vím, tak tohle je můj případ, takže, Budíne, nemluvte mi do toho, jasné?“ 

Komisař Budín neodpověděl, jen se usmál. „Pane policisto, prosím pokračujte,“ řekl. 

„Ano, ano, tak jak jsem řekl, zavražděný se jmenuje Alexis Volker. Byl zabit třemi ranami 

nožem. První bodnou ránu má v noze, druhou v břiše a třetí, jak se zdá smrtelnou, přímo 

v srdci. Byl zabit na fotbalovém hřišti , zbraň byla nalezena v těle mrtvého.“ 

Komisař se zamyslel. Všiml si, že u mrtvoly jsou stopy od kopaček. „Hele, stopy od 

kopaček!“ řekl. 

Komisař Budín mu do toho ale hned skočil: „Ty jsou přece jeho, vždyť byl  

fotbalista, ne?“ usmíval se.  
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Na to mu komisař Lupa odpověděl: „Kdybys dával pozor a nehledal na mě jenom 

chyby, tak bys zjistil, že má na nohou tenisky!“ 

Budín se naštval. Obrátil se a odešel brumlaje si něco pod vousy (které neměl). 

„Konečně jsem se ho zbavil,“ odfrkl si Lupa. 

 

 
O 10 hodin později: 

„Crrrrr, crrrrr, crrrrr!“  

Komisař se probudí a hned zvedne telefon: „Kdo to je tak pozdě?“ 

„Jméno není důležité, ale fakta ano. Třináctka a dvacet osmička by byli rádi útočníci, ale 

neměli štěstí, protože na jejich místě byl Alex. Moc rádi by se ho zbavili.“ 

„Píííp, píííp, píííp.“ 

 „Počkejte, kdo jste a odkud znáte mé číslo? Haló! Haló?!“ 

 

Pokračování příště ☺ 

 

Milan Matoušek, 8. třída 
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ZÁBAVA  

Vtipy 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyluštěte si sudoku 
 

 

 

 

 

 

 

Aneta Zavřelová, Tereza Kupská, 7. třída 
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O škole 

Ptá se otec na třídní schůzce:  

„Je to pravda, že náš syn mívá originální 

nápady?“ 

„Ano,“ přisvědčuje učitel, „zejména v 

pravopise!“ 

 
O doktorech 

„Pane doktore, pomozte mi! Všichni mě pořád ignorují.“ 

„Další, prosím.“ 


