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Masarykova ZŠ v Dolní Rovni 

ŠKOLNÍ NOVINY 
        Zajímáš se o to, co se chystá ve škole? 

Víš, co zajímá Tvé spolužáky? 

                  Chceš poznat mnoho nového? 

                                                          Chceš si hrát?                  

Tak    neváhej    a    jdi    do    toho !!!!!!!!!!!       
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            Leden  

je podle gregoriánského 

kalendáře první měsíc v 

roce. Má 31 dní. Český ná-

zev měsíce pochází od slo-

va led – měsíc ledu. Původ-

ně byl tento měsíc ve vý-

chodní Evropě označován 

jako měsíc vlka. 

Zpočátku byl leden v řím-

ském kalendáři až 11. měsíc 

v roce. Teprve v ro-

ce 153 došlo ke změně za-

čátku roku z 1. března na 1. 

leden. 

       PRANOSTIKY 
 

V lednu mráz - těší nás; v 

lednu voda - věčná škoda. 

Leden jasný, roček krásný. 

Když roste tráva v lednu, 

roste špatně v červnu. 

 

Mnoho sněhu v lednu, mno-

ho hřibů v srpnu. 

Co leden sněhem popráší, to 

únor s vichrem odnáší. 

Leden studený, duben zele-

ný. 

Lednový déšť z pecnu od-

krajuje. 
 

Teplý leden, k nouzi krok jen 

jeden. 

Když v lednu včely vyletují, 

to nedobrý rok ohlašují. 

Jak vysoko v lednu leží sníh, 

tak vysoko tráva poroste. 

 

 

 

Něco málo 

z etiky 

Pozdrav  je nejfrek-

ventovanější formou spole-

čenského styku, a to proto, 

že jej používáme i vůči li-

dem (zatím) pro nás nezná-

mým. Zdravíme i své přátele 

a známé, zdravíme, když 

někam přijdeme nebo odně-

kud odcházíme, když se s 

někým chceme seznámit 

nebo jej požádat o laskavost. 

Zdravíme i v obchodním 

styku, na úřadech, v restau-

raci nebo v kavárně, zdra-

víme také samozřejmě v 

práci. Pozdrav patří i do 

telefonního hovoru, dopisu, 

dokonce i do e-

mailu. 

Pozdrav je dů-

ležitou sou-

částí prvního 

dojmu při 

setkání dvou 

lidí a sou-

časně jím vyja-

dřujeme vzájemné vztahy a 

vlastní náladu.  

Zdravit můžeme vesele, 

smutně, uctivě, nedbale, 

chladně, vztekle, podlézavě 

nebo i beze slov, decentně, 

nebo také vůbec ne. Posled-

ní možnost je ovšem zásad-

ně proti pravidlům společen-

ského chování a opomenutí 

pozdravu lze prominout 

pouze výjimečně, například 

padáme-li do výtahové šach-

ty. Rozlišujeme základní 

dva druhy pozdravů: 

 Neverbální - úklon 

hlavy nebo celého 

těla, smeknutí klo-

bouku, podání ruky, 

ale i jiné gesto, 

např. zamávání, po-

libek ruky, úsměv 

apod. 

 Verbální - dobrý 

den (ráno, večer), na 

shledanou, spánem-

bohem, ahoj, ru-

kulíbám, služebník, 

poklona atd. 

Existují i další pozdravy, 

například kněze můžeme 

pozdravit pochválen buď 

Pán Ježíš Kristus (on odpo-

vídá Až na věky). Jiná for-

ma pozdravů se používá 

také v písemném projevu - 

např: S úctou, S pozdravem 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Led
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlk
http://cs.wikipedia.org/wiki/153
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
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apod. 

 

Pozdrav má být pronášen 

zřetelně a s úsměvem, s 

vlídným pohledem do očí a 

mírnou úklonou hlavy. U 

muže by měla být úklona 

výraznější, u dam menší, 

 

 

venku zdrženlivější, v míst-

nosti naopak výraznější. 

Nezdravíme zásadně s ciga-

retou v ústech nebo s ruka-

ma v kapsách. 

VÍTE, ŽE ? 
 

1770 – Marie Terezie vydala 

nový trestní zákoník 

 
1831 – Byla založena Matice 

česká, původně peněžní 

fond a nakladatelství, pozdě-

ji společnost pro vydávání 

české literatury 
 
1950 – V ČSR byla zrušena 

staletí trvající praxe vedení 

matrik na farách? Napříště 

budou o matriky pečovat 

státní orgány 

 
1956 – Byla založe-

na Filharmonie Brno 

 

1969 – ČSSR se stala fede-

rací 

 
1988 – Start Rallye Dakar, 

ve kterém poprvé vyhrál 

český tým 

(Loprais, Stachura, Mück) 

 
1990 – Město Zlín se vrátilo 

ke svému původnímu jmé-

nu?(v letech 1949–1989 se 

jmenovalo Gottwaldov) 

  

153 př. n. l. – V římském 

konzulátním kalendáři se 1. 

leden stal začátkem roku. 

Do této doby rok začínal 1. 

březnem. 

 

45 př. n. l. – V Římské ří-

ši se začal použí-

vat Juliánský kalendář, za-

vedený Juliem Caesarem. 

 

404 – Proběhly poslední 

známé gladiátorské zápasy, 

předpokládá se, že jde o ty, 

během nichž rozlícení diváci 

ubili sv. Telemacha, který 

pronikl do arény, aby proti 

nim protestoval. Zápasy pak 

byly definitivně zakázány 

císařem Honoriem. 

 

        Tři králové 
 

Mnoho dětí na světě zná 

příběh o Kašparovi, Meli-

charovi a Baltazarovi. Podle 

legendy to byli králové z 

Východu, v Bibli jsou však 

nazýváni mudrci, protože 

byli velmi učení. Vyznali se 

v mnohých vědách i umě-

ních a zřejmě toho hodně 

věděli o hvězdách.  

 
Před dvěma tisíci lety tito tři 

mudrci poznali, možná prá-

vě podle hvězd, že na západ 

od jejich království se má 

brzy narodit nový a velmi 

mocný král. Mudrci se mu 

chtěli poklonit a přinést mu 

dary. Naložili proto největší 

drahocen-

nosti své 

doby – 

zlato, kadi-

dlo a myr-

hu - na 

velbloudy a slony a vydali 

se na dalekou cestu. Ve dne 

pražilo horké slunce, kara-

vana proto putovala i v noci 

a mudrci hledali cestu podle 

postavení hvězd na noční 

obloze. 

Nová hvězda, která ozna-

movala narození velkého 

krále, zazářila náhle velmi 

jasně nad velikým městem 

Jeruzalémem, jako by je 

vedla. Tři mudrci se zarado-

vali, vstoupili do města a 

spatřili jeho nádherné domy 

a paláce. Domnívali se, že 

právě v nich by mohli naro-

zeného krále najít. Hvězda 

však nezůstala stát, ale vedla 

je dál. Opustili tedy Jeruza-

lém a v něm i zlého krále 

Heroda. Ten byl jejich pří-

chodem velmi znepokojen, a 

jakmile zaslechl, že hledají 

nového krále, začal okamži-

tě přemýšlet o tom, jak se ho 

zbavit. Mudrci mezitím pu-

tovali dál za hvězdou. Vedla 

je k městu Betlému. 

Ale i Betlém zanechali za 

sebou. Hvězda, která je až 

dosud vedla, se totiž zastavi-

la až v polích za městem. 

Zářila nad místem, kde Josef 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1770
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1831
http://cs.wikipedia.org/wiki/Matice_%C4%8Desk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Matice_%C4%8Desk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1950
http://cs.wikipedia.org/wiki/1956
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filharmonie_Brno
http://cs.wikipedia.org/wiki/1969
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_socialistick%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/1988
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rallye_Dakar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Loprais
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stachura&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BCck&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/1949
http://cs.wikipedia.org/wiki/1989
http://cs.wikipedia.org/wiki/153_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/45_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
http://cs.wikipedia.org/wiki/404
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gladi%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svat%C3%BD_Telemachus&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Honorius
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s Marií našli útočiště a kde 

teď společně opatrovali 

narozeného Ježíše. Kašpar, 

Melichar a Baltazar byli u 

cíle. Vešli dovnitř, do oby-

čejné stáje, padli na zem a 

klaněli se maličkému dítěti v 

jeslích, protože věřili, že 

bude velikým králem. Před-

ložili mu své vzácné dary a 

velmi se radovali.  
Plni této radosti se pak vra-

celi do svých domovů, do 

Núbie, do Tarsu a do Sáby. 

Chystali se vyprávět o no-

vém králi, který se právě 

narodil a kterému se přišli 

poklonit. Králi Herodovi 

však zprávu nepodali. Ve 

snu se jim totiž zjevil anděl 

a dal jim pokyn, aby se do 

své země vrátili jinou ces-

tou. 

          

 

        Dění ve škole 

 

 

Plavání se ŠD 

Na pátek 17. 1. 2014 na-

plánovala školní druži-

na  zájezd na bazén do Vy-

sokého Mýta. Odjezd od 

školy bude ve 13.00 hod. a 

předpokládaný návrat je 

stanoven na 16.00 hod. Zú-

častnit se mohou i žáci dru-

hého stupně.     

 

 

Ocenění našich žákům 

Dva žáci devátého roční-

ku naší školy obdrželi oce-

nění společnosti Scio za 

nejlepší výsledky testů žáků 

9. ročníků v Pardubickém 

kraji: 

Monika Kopřivová - obecné 

studijní předpoklady 

Jan Bolehovský - český 

jazyk 

 

Gratulujeme a děku-

jeme za výbornou re-

prezentaci naší školy. 

Jana Sevránková, tř. uč. 

 

 

Výsledky 5. ročníku ve 

sběru papíru s firmou 

Marius Pederse 
 

V roce 2013 jsme se z  

počtu 56 zúčastněných škol 

umístili na krásném 12. mís-

tě. A to i přesto, že se sbě-

ru  účastní pouze žáci 1. 

stupně včetně jejich rodičů. 

V roce 2014 bude opět sběr 

starého papíru probíhat v 

měsíci dubnu a říjnu na malé 

škole. Obracíme se na děti i 

rodiče 2. stupně, zdali nám 

pomohou a přidají nějaké to 

kilo. Prvních 5 škol vždy 

obdrží finanční odměnu. 

Moc děkujeme a těšíme se 

na spolupráci.  

Vychovatelky školní druži-

ny. 

 

 

Zápis do I. třídy 

 

Dne 17. ledna 2014 se k 

zápisu do I. třídy dostavilo 

22 dětí, z nichž 19 bylo při-

jato. 
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Žáci připravili pro nové 

prvňáčky spoustu dárečků 

 

 

Ale než je dostali, museli 

projít „kolečkem zkoušení“, 

kde ukázali, že jsou vhod-

nými kandidáty k nástupu 

do školy. 

 

Sportovní odpoledne 5. r. 

V  pátek 24. 1. 2014 se 

uskutečnilo sportovní odpo-

ledne žáků V. třídy. Původ-

ně jsme měli v plánu uspo-

řádat hokejový turnaj, ale 

letošní zima nám udělala 

"škrt přes rozpočet". Takže 

jsme museli sportovní disci-

plíny obměnit. Žáci si zahrá-

li florbal a vybíjenou. Chtěli 

bychom poděkovat manže-

lům Honzů, manželům 

Herbstovým a paní Kosino-

vé za skvělé odměny a ob-

čerstvení, které dětem na-

chystali.  

         Ivona Kindlová,tř.uč. 

 

 

 

Začátkem  roku 2014   

měli  žáci 1. - 4. roční-

ku  možnost  pracovat se 

stavebnicí GEOMAG.  

Geomag je jedinečná švý-

carská konstrukční stavebni-

ce, která umožňuje díky 

jednoduchému stavebnímu 

systému vytvářet nepřeberné 

množství obrazců, tvarů a 

objektů, jejichž rozmanitost 

je limitována pouze fantazií 

dítěte. 

Základními stavebními prv-

ky stavebnice Geomag 

jsou magnetické tyčinky s 

plastovým nebo fosforovým 

potahem a poniklované ku-

ličky o průměru 12,7 mm. 

Kromě tyčinek a kuliček 

dodáváme také základové 

desky a dělící plastové pane-

ly. 

Geomag umožnila hravou 

formou dětem nahlédnout do 

tajů magnetismu, fyzikál-

ních zákonů, geometrických 

tvarů i architektury. Podpo-

ruje tvořivost, představivost, 

jemnou motoriku a kombi-

nační schopnosti. Děti pra-

covaly podle nákresů, někte-

ré zkoušely výrobky podle 

vlastní fantazie. V galerii se 

můžete podívat, jaké výrob-

ky se dětem povedly. 

 

 

 

 

 

 

     eTwinning 

 

Také v novém roce po-

kračujeme v našich aktivi-

tách. Úspěšně se rozběhl 

další projekt s názvem 

„Píšeme společně knihu“, 

do kterého se přihlásily 

další 3 školy ze Slovenska 

a Polska. 

Dokonce jsme založili 

vlastní webové stránky, 

kde publikujeme veškerou 

společ-

nou čin-

nost.  

 

www.piseme-spolecne-

knihu.eu 

 

Ukázky prací: 
 

Duch vánočních 

svátků          
                         

 
     

http://www.magnethrou.cz/plastove-panely-pro-stavebnice-geomag/
http://www.magnethrou.cz/plastove-panely-pro-stavebnice-geomag/
http://www.piseme-spolecne-knihu.eu/
http://www.piseme-spolecne-knihu.eu/
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Dez byl malý a chudý chla-

pec. S rodiči bydleli v malé 

chatě na severu. Všude bylo 

chladno a neustále padal 

sníh. Přesto měl Dez i svou 

zálibu. Měl bílého koně 

Frostiho. Frosti měl ale jed-

nu zvláštní schopnost… 

uměl mluvit. Každé ráno si 

Dez a Frosti vyjeli na pro-

jížďku. Povídali si a jezdili 

po lese. Bylo ráno jako kaž-

dé jiné. Dez  a Frosti  jeli 

opět do lesa, malinko sněži-

lo, a tak se rozhodli, že po-

jedou na louku.  

   Dojeli a Dez si v teplém 

oblečení lehl do sněhu a 

dělal anděla. „ Co takhle 

postavit sněhuláka?“ zeptal 

se Frosti. „Dobrá,“ odvětil 

Dez. Tak se dali do práce. 

Když byl sněhulák hotový, 

dali mu jméno Olaf. Náhle 

se ale zhoršilo počasí, začalo 

daleko silněji sněžit. „Mu-

síme se vrátit,“řekl Frosti. 

Dez si tedy naskočil a jeli. 

Když dojeli domů, zjistili, 

že je den před  Vánocemi. 

Bylo totiž 23. prosince.  

„Zítra jsou Vánoce,“ radoval 

se Dez. „A dnešní noc má 

být prý kouzelná,“ podotkl 

Frosti. Proto se rozhodli, že 

půjdou hned spát. V noci se 

na louce začaly dít podivné 

věci. Z lesa vycházela 

spousta světýlek různých 

barev. Ráno se jeli podívat 

na louku a čekalo je velké 

překvapení.  

   „Olaf ožil,“ vyjekl Dez. 

Oba byli tak překvapení, že 

si ani nevšimli, že se zvedá 

vítr a začíná chumelit. Za 

malou chvílí se rozpoutala 

sněžná bouře. Olaf začal 

křičet. „ Pojďte za mnou!“ 

Frost s Dezem v sedle se 

rozběhl směrem k Olafovi. 

Běžel, co mu síly stačily, až 

doběhl k jeskyni.  Opatrně 

vešli dovnitř a nevěřili svým 

očím. Jeskyně byla plná 

stejného světla, jaké se ob-

jevilo o předvánoční noci na 

louce. Když se trošku vzpa-

matovali, spatřili krásnou 

mladou dívku sedící 

v červených saních. Pod 

saněmi leželi nádherní sobi, 

ale jeden z nich byl zraněný. 

 
   „Jsem Duch vánočních 

svátků. Vždy v zimě přelé-

tám nad celým krajem. Ale 

tento rok mě zahlédli lovci a 

zranili jednoho soba. Po-

mozte mi.“ „Dobře, pomů-

žeme vám,“ souhlasil Dez i 

Frosti.     

     Musíme sehnat nějakou 

větev, ale musí být rovná a 

z něčeho udělat náhražku 

obvazu. „To nebude pro-

blém, mohu vše vyčaroval, 

ale nechápu, k čemu vám to 

bude.“  

     „Klacek použijeme jako 

dlahu a tu stáhneme obva-

zem.“ Vše udělali, jak řekli 

a s klidným a příjemným 

pocitem odjeli.  Večer dostal 

Dez vytoužené dárky .  

     Ráno se jeli podívat na 

raněného soba . Takhle to 

dělali až do posledního pro-

sincového dne.   

    „Dnes je 31. Prosin-

ce,“povzdechl si Dez. „Sob 

už je zdravý, tak asi už odle-

tí,“řekl Frosti. Když přišli 

do jeskyně, bylo jim ozná-

meno, že v noci odletí.  Na-

stal večer a sobi i s Duchem 

Vánoc odletěli.   „Nashleda-

nou příští rok,“ volal Dez. 

Pak už jen zahlédli temné 

nebe a 

svítící 

hvězdy. 

Jen Olaf 

tady zůstal. Dez ho vzal 

domů, seznámil ho s rodiči a 

ti mu udělali místo 

v mrazáku, aby do příštího 

roku neroztál. „Dobře to 

dopadlo,“ povzdechl si Dez. 

Po Vánocích nastoupil zno-

vu do školy a už se těšil na 

příští Vánoce, kdy se opět 

potká s Duchem Vánoc a 

soby. Vše se opakovalo 

každý rok až do Dezovy 

smrti.  
        

        Lukáš Toušek 7. r. 

O pěti štěňátkách 

 
Byla jednou jedna fenka, se 

jmenovala Sára. Sára 

jednoho dne potkala psa a 

hned se do něj zamilovala, 

ale nevěděla, jak mu to dát 

najevo. Tak ho začala 

očuchávat a on jí řekl: „Ahoj 

kočko, jak se dneska máš? 

Já se mám dobře.“ 

Sára nevěděla, co mu má 

říct, a tak jenom pronesla: 

„Já? Fajn,“ a hned utekla, 

protože se strašně styděla. 

Další den ho potkala znova. 

Sebrala všechnu odvahu, co 

měla a konečně se ho 

zeptala, jak se jmenuje a on 

odpověděl: „Já se jmenuji 

Karel. A jak se jmenuješ 

ty?“  Sára mu odpověděla, 

že se jmenuje Sára.  
Karlovi se Sára zalíbila a 

oba se do sebe zamilovali. 

Jak čas běžel, Sára měla 

pomalu větší a větší bříško a 

pak za pár  měsíců porodila 

krásná a zdravá štěňata 

zlatého retrívra. A víte kolik 

jich bylo? Přesně pět. 

1. štěně se narodilo v 5:00 

hod. a jmenovalo se Bella 

2. štěně se narodilo v 5:10 

hod. a jmenovalo se Harry 

3. štěně, které se narodilo    

v 5:20 hod. pojmenovali 

Nela, 4. štěně Niall se 

narodilo v 5:30 hod. A 

poslední 5. štěně se narodilo 
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v 5:40 hod. a dostalo jméno 

Kateřina 

Chtěla to říct Karlovi, 

hledala ho všude, ale nikde 

ho nenašla. Začala se bát, že 

mu někdo ublížil.  

Po dvou letech se malý Niall 

začal ptát maminky, kdo je 

jeho otec. Sára nevěděla, co 

říct, tak vždycky říkala, že 

tatínka přejelo auto, ale 

malý Niall mamince nevěřil. 

Vždycky se toulal dlouho do 

noci po venku a plánoval, 

jak najít tatínka, ale nikdy 

nic nevymyslel. Protože 

velmi rád zpíval, jednou 

složil písničku pro svého 

tatínka, kterého nikdy 

nepoznal. Podobu otce viděl 

vždy, když se podíval do 

zrcadla, protože podědil po 

něm všechny barvy a 

maminka mu to potvrdila. 

Malý Niall se jednoho dne 

sourozenců zeptal: 

„Nechcete se setkat s naším 

tatínkem?“ Všichni se na 

sebe podívali a poté všichni 

štěkli, což znamenalo ANO. 

Když ten nápad řekli své 

mamince, byla z toho 

vyděšená a všem pěti 

štěňatům to zakázala, ale 

nejvíc byla naštvaná na 

Nialla, protože se dozvěděla 

od Kateřiny, že je  navedl.  

Další den hledal Harry 

maminku, protože měl hlad, 

ale když přišel k maminčinu 

pokoji, uviděl, jak dva 

chlapíci mámu strkají do 

pytle. Rychle běžel za 

sourozenci, ale našel jenom 

Nialla, jak se skrčeně třese 

pod postýlkou.  Když ti 

pánové odjeli,  malý Niall 

řekl  Harrymu, že unesli: 

maminku, Káťu, Bellu a 

Nelu. A on mu na to řekl: 

„Ještě, že ty jsi naživu a 

nikdo tě nesebral.“  
Kluci se podívali na sebe a 

řekli si, že je půjdou hledat. 

Hned ten večer šli hledat ty 

lupiče. Niall řekl Harrymu, 

že jeli na sever k městečku 

Hromnice,  a tak tam šli. Šli 

2  dny až došli do městečka 

Hromnice. Ptali se všech 

zvířátek, jestli neviděla 2 

lupiče, kteří mají 3 mláďata 

a 1 dospělou fenku. 

Všechna odpověděla, že 

neviděla. Pak se ale odněkud 

vynořila malá myška, která 

jim řekla, že viděla, jak je 

dávají do útulku v nedaleké 

ulici. Navíc prý za ně dostali 

moc peněz. 

Štěňata se  na sebe podívala 

a řekla: „To musí být naše 

maminka se sestrami.“ A 

měla pravdu, když došli k 

útulku u  MAZLIVÉ  

TLAPKY, tak  šli dovnitř. 

Najednou kluci uviděli, jak 

Nele píchají velikou injekci 

a dělají na ní nějaké pokusy. 

Niall 

neváhal, rozběhl se, vyskočil 

na stůl a sebral jim tu 

obrovskou injekci. 

Nela celá vyděšená, ale 

vzpamatovala se a šla s 

bratry hledat maminku, 

Bellu a Káťu. V objektu se 

rozdělili, aby měli větší 

šanci uspět v hledání. 

Nela našla Káťu a šla s ní ke 

dveřím, protože tam se měla 

s bratry setkat. 

Harry našel Bellu a šel také 

ke dveřím. Bella viděla 

Káťu a byla ráda. Niall 

nakonec našel maminku, 

běžel k ní a byl velice rád, 

ale maminka mu řekla, že 

tam slyšela nějaký ovědomý 

štěkot. Maminka společně 

s Niallem se šla, kdo to 

štěkal. Najednou se z klece 

ozvalo: „Sáro, jsi to opravdu 

ty?“ Ten hlas patřil Karlovi. 

Sára nevěděla, co říct. 

Neviděla ho více jak 2 roky. 

Myslela si celou dobu, že o 

ni neměl zájem a on byl 

zatím v útulku. 

Byla ráda, že ho zase vidí. 

Když dostali Karla z klece, 

Sára řekla svým malým 

dětem, že je to jejich tatínek. 

Malá štěňátka byla velice 

šťastná.  Společně se vrátili 

domů a byli nejšťastnější 

rodinka na světě. 

  Lenka Štěpánková 6. r.

  

Ukázky partnerské školy 

ze Slovenska 

Stratený škriatok 

Rokfy  
Raz, deň pred Vianocami, sa 

škriatok menom Rokfy zá-

hadne stratil. Pre ostatných 

to bol veľký šok, lebo škria-

tok Rokfy bol Santov hlavný 

pomocník. Nikto si bez neho 

nevedel dať rady.  

Keď sa to dozvedel Santa 

bol z toho veľmi nervózny, 

lebo nevedel ako donesie 

darčeky dobrým deťom. 

Santa hneď poslal policaj-

ných škriatkov hľadať Rok-

fyho. 

Všade ho 

hľadali, 

vo všet-

kých 

mestách 

a dedi-

nách. 

Kým 

policajní 

škriatkovia hľadali, Santa sa 

zaoberal veľkým problé-

mom: ako doviesť dobrým 

deťom darčeky . Skúšal teda 

vyučiť ďalších škriatkov 

ktorí patrili medzi najlep-

ších. No, nejakých dvoch, 

troch teda zobral k sebe, ale 

tí neboli takí skúsení. Po-

mohli mu aspoň vytriediť 

dobré a zlé deti. Musím 
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uznať že boli celkom dobrí. 

Ďalších škriatkov poslal 

zabaliť darčeky a ostatných 

poslal ešte vyrobiť pár hra-

čiek. Všetko to stihli za je-

den deň. Ale potom Santovi 

napadla veľká a dôležitá vec 

a tá vec bola, že kto mu 

pôjde do družiny rozdávať 

darčeky. Zobudil pár škriat-

kov, ktorí patrili medzi naj-

lepších a povedal im, aby sa 

pripravili, že mu pôjdu do 

družiny.  

Na Štedrý deň dali na sane 

darčeky a potom večer, keď 

priväzoval soby k saniam, 

stal sa zázrak: zrazu v diaľke 

zbadal škriatka Rokfyho. 

Keď prišiel bližšie, opýtal sa 

ho, kde sa zatúlal. Škriatok 

mu povedal, že mu niekto 

do čaju zamiešal prášky na 

spanie. Muselo ich byť veľa, 

lebo spal celé dva dni.  

Všetko si to medzi sebou 

vyjasnili. A potom sa len 

radovali a rozvážali spolu 

darčeky a tešili sa, že sa deti 

radujú. Zazvonil zvonček a 

rozprávky je koniec.  

 

        Viktória Koková 5. r. 

 Kôň a kobyla  

Kedysi dávno žili na 

veľkej farme kôň Ben a 

kobyla Stela. Mali sa dob-

re. Mali veľkú stajňu a 

veľa sena a samozrejme, 

najlepších priateľov. Jed-

nu veľmi teplú noc sa k 

nim na farmu prikradol 

škaredý kôň Baldy. Nikto 

z tej veľkej farmy ho ne-

mal rád, lebo bol veľmi 

zlý.  

V ten večer, keď všetci 

zaspali, Baldy im podpálil 

farmu. Zvieratká sa zobu-

dili na dym. Začala im 

horieť stajňa, tak sa 

všetky zvieratká rozuteka-

li a odvtedy sa už nikdy 

nevideli. Iba Ben a Stela 

zostali spolu a pobrali sa 

na dlhú výpravu. Stále iba 

cestovali, no neskôr si už 

museli oddýchnuť, tak na 

chvíľu zastali. Stela si 

ľahla na zem a oddycho-

vala. Ben jej povedal že 

sa ide napiť. Ale on kla-

mal svojej kamarátke. 

Chcel skúsiť dobrodruž-

stvo sám, a tak utiekol.  

Stele sa zdalo že nie je 

všetko v poriadku. Išla sa 

pozrieť na Bena, ale Ben 

tam nebol. Bola veľmi 

smutná lebo to bol jej 

najlepších kamarát. Ben 

teda cestoval sám. Išiel 

pomedzi pralesy. V tých 

pralesoch žila čierna 

puma. Keď zbadala Bena, 

tak ho nasledovala a o 

chvíľu naňho skočila a 

začala ho trhať. Stela za-

tiaľ išla po Benových sto-

pách. Už bola blízko pri 

ňom, keď zrazu počula 

kričať Bena. Rozbehla za 

jeho hlasom. Keď videla, 

ako ho puma trhá, skočila 

po nej a začala do nej 

dupať 

kopýt-

pýt-

kami. 

Puma 

ušla, a tak Stela pomohla 

Benovi. Ben bol smutný, 

že zradil najlepšiu kama-

rátku. Bolo mu to ľúto a 

už nikdy to neurobil.  

Poučenie: Dobrého ka-

maráta by si nikdy ne-

mal zradiť, lebo ten ti 

vždy pomôže. 
 

 
          Viktória Koková 5. r. 

 

Hádanky a vtipy 

 
Kdo má vpředu dvě oči, ale 

vzadu ještě spoustu dalších? 

 

Neustále to mění tvar, ale 

přesto je to stále kulaté. Co 

to je? 

 

Muž je sám na pustém os-

trově. Na nejbližší pevninu 

to je 5 kilometrů a on neumí 

plavat, ani nemá k dispozici 

žádný přepravní prostředek. 

Bez cizí pomoci se přesto 

zachrání. Jak? 

 

Ve stáji jsou lidé a koně. 

Celkem je zde 22 hlav a 72 

nohou. Kolik koňů a kolik 

lidí je ve stáji? 

 

Matka má sedm dětí, polo-

vina z nich jsou kluci. Jak je 

to možné? 

 

Pokud v závodě předběhnete 

závodníka na druhém místě, 

na kolikátém místě budete? 

 

Tři muži se potápějí v řece, 

ale když vylezou z vody, 

jenom dva mají mokré vla-

sy. Jak je to možné? 
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Přijde zajíc do baru, vykasá 

si rukávy a zařve: "Kdo mi 

zmlátil bráchu?!" "Já!" 

zvedne se medvěd. "A co 

má být?" "Ále...nic...dobře 

jsi udělal." 

 

Letí netopýr nocí a najednou 

prásk - narazí do stromu. 

Sebere se, srovná křídla a 

letí dál. Za chvíli zase - 

prásk do skály. Zatřese hla-

vou dá si dolů z uší sluchát-

ka a říká: "Sakra, já se s tím 

walkmanem jednou zabiju." 

 

"Zajíčku, proč máš tak 

krátké uši?" "Protože jsem 

romantik." "Tomu nero-

zumím." "Včera jsem seděl 

na louce a poslouchal jak 

zpívá slavík. Tak jsem se 

zaposlouchal, že jsem 

přeslechl sekačku..." 

 

 
 

Leží moucha na zádech a 

klepe nožičkama. Letí ko-

lem druhá moucha a ptá se: 

"Aerobic?" 

První: "Ne biolit". 

 

Do zverimexu vrazí rozzu-

řený muž s ledním medvě-

dem na vodítku a řve:  

"Kde je ten hnusný proda-

vač?" 

"Kterého máte na mysli?"  

 

ptá se nechápavě prodavač-

ka. 

"Ten co mi tu před rokem 

prodával bílého králíka!!!" 

 

Zajímavosti ze 

světa zvířat 

 
• Mořská hvězdice je jediné 

zvíře, které umí převrátit 

žaludek naruby. 

 

• Mořská hvězdice má 8 očí. 

Na konci každé končetiny 

jedno. 

 

• Krokodýlové neumějí cou-

vat. 

 

• Plameňáci umí jíst pouze s 

hlavou dolů. 

 

• Tygři 

nemají 

pruhova-

nou jen 

srst, ale i 

kůži. 

 

• Indiáni nikdy nejedli kro-

cany, protože zabíjení tak 

neohrabaných ptáků bylo 

považováno za znak lenosti. 

 

• Krávy mají 4 žaludky. 

 

• Každou minutu je do ne-

mocnice odvezeno 40 lidí 

pokousaných psem. 

 

• Kočky mají  přes 100 typů 

hlasů, psi jen 10. 

 

• Velbloudí mléko se nesrá-

ží. 

 

 

Znáš památky 

Prahy? 

Anežský klášter založený 

Anežkou Přemyslovnou a 

králem Václavem I 

Betlémská kaple kázal zde 

mimo jiné i mistr Jan Hus.  

Betlémské náměstí před 

Betlémskou kaplí 

Čechův most je desátým 

pražským mostem po prou-

du řeky.  

Jiráskův most jeho stavba 

byla započata v roce 1929.  

Karlův most stavba mostu 

začala v roce 1357 pod zá-

štitou krále Karla IV.  

Kostel svatého Mikuláše 

barokní kostel postavený v 

letech 1704–1755.  

Mánes budova Spolku vý-

tvarných umělců Mánes. 

Mánesův most 186 m dlou-

hý a 16 m široký.  

most Legií vystavěn v le-

tech 1898–1901.  

náměstí Republiky nachází 

se na něm i obchodní dům 

Kotva.  

Národní divadlo 16. května 

1868 položen základní ká-

men.  

Národní muzeum založeno 

roku 1818 pod názvem 

Vlastenecké muzeum v Če-

chách. 
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Novoměstská radni-

ce proběhla zde také první 

pražská defenestrace v nedě-

li 30. července 1419.  

Pražský hrad od roku 1918 

sídlo prezidenta republiky.  

Prašná brána její výstavba 

začala v roce 1475.  

Rudol-

finum novorenesanční bu-

dova vystavěná v letech 

1876 - 1881. 

     

Vaříme, pečeme, sma-

žíme  

Rybí pomazánka  

 

Ingredience: 

 

1 ks menší cibule 

 

1 lžíce pomazánkové máslo 

 

1 lžíce hořčice 

 

1 lžíce citronová šťáva 

 

1 lžíce máslo 

 

1 konzerva sardinky ve 

vlastní šťávě 
 

Rybičky i se šťávou roz-

mačkáme, přidáme nadrob-

no nakrájenou cibuli a vi-

dličkou dobře promícháme. 

Přidá dá-

me hoř-

čici, citro

trono no-

vou šťávu, máslo a poma-

zánkové máslo. Rybí poma-

zánku dobře spojíme. 

Před podáváním necháme 

rybí pomazánku podle ma-

minky chvilku odpočinout v 

ledničce a podáváme. Po-

mazánku už není třeba doso-

lovat nebo kořenit. 

Rybí pomazánka podle ma-

minky výborně chutná na 

celozrnném pečivu nebo 

čerstvém chlebu, hodí se i 

na jednohubky.  

Kalendárium 

Tentokrát jsme se zaměřili 

na svátky našich pejsků. 

Takže se můžete podívat, 

zdali zrovna ten váš pejsek 

emá  lednu svátek. 

Pes domácí je největší do-

mestikovaná šelma a nej-

starší domestikované zvíře 

vů- bec, 

prová vá-

zející člo-

věka mi-

ni-

málně 14 tisíc let. Obecně se 

předpokládá, že se jedná o 

zdomácnělého a umělým 

výběrem změněného vlka 

obecného.  

1.1. Agga 

2.1. Joe 

3.1. Jack 

4.1. Ťapka 

5.1. Gaston 

6.1. Bred 

7.1. Sam 

8.1. Elvis 

9.1. Rex 

10.1. En 

11.1. Ryn 

12.1. Fred 

13.1. Tramp 

14.1. Brita 

15.1. Brok 

16.1. Ikar 

17.1. Bert 

18.1. Dag 

19.1. Ajax 

20.1. Chris 

21.1. Brian 

22.1. Bojar 

23.1.Agar 

24.1. Brix 

25.1. Max 

26.1. Amor 

27.1. Žolík 

28.1. Kid 

29.1. Hektor 

30.1. Jenny 

31.1. Marika 

Užitečné odkazy: 

http://www.toulavetlapky.

cz/ Na těchto stránkách 

najdete pejsky k adopci, 

http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=mensi+cibule
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=pomazankove+maslo
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=horcice
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=citronova+stava
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=maslo
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=sardinky+ve+vlastni+stave
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=sardinky+ve+vlastni+stave
http://www.toulavetlapky.cz/
http://www.toulavetlapky.cz/
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pokud byste chtěli udělat 

dobrý skutek 

 

 

 

Křížovka 

 

Vylušti křížovku a zapiš do tabulky: 

 

 

 

Omalovánky 
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