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Všichni jsme jiní a každý má rád něco jiného. Někdo má rád růžovou, někdo zase ne. 

Ale za to se přece nikdo nemusí stydět. Na světě je hodně lidí, co posuzují druhé zvenku, ale 

neznají, co je uvnitř každého z nás. Já a moje třída jsme jeden kolektiv. Už dávno jsem 

zjistila, že mám tu nej nej nej třídu na světě! Zjistila jsem to, protože znám své spolužáky 

zevnitř. V první třídě jsem si říkala – S kým to chodím do třídy, ale po půl roce jsem si 

uvědomila, jaké mám štěstí. Miluju svou třídu i svou paní učitelku. Moje půlka srdce patří do 

ZŠ Slovanka ♥. 

Natálka Musilová, 4.A 
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Měsíc 

 Byl jednou jeden chlapec Pepa, který toužil 

letět na měsíc. Ve škole o přestávkách se ptal 

učitele, jak funguje vesmír. Uběhlo 17 let a z Pepy 

se stal šprt, jeho sen se splnil a on letěl na Měsíc. 

Rozložil pracovní stůl a řekl si: Vyrobím krumpáč, 

kdybychom našli nějakou rudu. Doletěli na Měsíc 

a dívali se na hvězdy. Cestovali, a aby se neztratili, 

dělali za sebou cestu. Viděli černou díru a v ní nic. 

Byl tam mimozemšťan, který vypadal jako 

podivín. Pepa z něj dostal strach a raději se vrátil 

na Zem. 

Daniel Kuchinka, 3.B 

 

 

Začíná podzim 

Mamka a já spěcháme, 

abychom mohly nasbírat 

barevné listí. Rádi lisujeme 

barevné listí a nalepujeme je 

na okna. Když je venku špatné 

počasí, ráda vyrábím z listů 

ozdůbky. Občas venku sleduji, 

jak se stromů padá listí a říkám 

si, jaké by to asi bylo být 

listem. Miluju podzim pro jeho 

barvy.  

Anežka Blažková, 4.A 
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Vzpomínáme na prázdniny 

Moje nejkrásnější vzpomínka (Barunka píše…) 

Moje nejkrásnější vzpomínka je na to, jak u nás spala Ellenka. Udělali jsme si melounovo-

ostružinový smoothie. Hráli jsme si s králíčkem Hugem a pejsekm Scotym. Koupali jsme se 

v bazénu a tam dělaly různé vodní víry a vymýšlely hry. Druhý den už musela Ellenka odjet. 

(Ellenka píše…) 

 Moje nejkrásnější vzpomínka je, jak jsem spala u Barči. Hrály jsme si na špionky. 

Hrály jsme si také s Hugem a Scotym. Koupaly jsme se v bazénu. U Barči v pokoji jsme si 

hrály na zvířara. Dělaly jsme si smoothie a moc jsme si to spolu užily. 

 

 

Zářiové kroužení 

 V úterý 17. září se konalo Zářiové kroužení, které proběhlo ve třech časových 

termínech, ráno, odpoledne a večer. 

Soutěže se zúčastnili 53 běžců, z toho 6 dospělých a hostů. Všichni uběhli 195,5 km. 

Nejlepším běžcem se stal Láďa Balog z 5.B, který uběhl 58 kol. Nejlepší třídou byla 5.C se 

šesti běžci, kteří zdolali 116 kol. Výbornými běžci byli: 

 

 Alex Pongo, z 1.B, 41 kol 

 Lea Balogová z 2.C, 35 kol 

 Dominik Fedor z 5.C, 39 kol 

 Rózka Divišová z 5.A, 30 kol 

 Tomáš Ouřada, 30 kol 

 Max Kalina, 38 kol. 

 

 

Všem účastníkům děkujeme za účast a těšíme se na říjnové kroužení. 

Děkujeme paní učitelce Aleně Hejlové. 
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To jsme my, vaše chyby… 

 S dětmi se snažíme o to, aby sebe i své spolužáky vnímali pozitivně i s chybami, které 

každý člověk má. Při hodnocení prací žáků jsme tlačeni k tomu, abychom zdůrazňovali 

chyby, které žák udělá bez ohledu na to, kolik práce zvládl udělat dobře nebo jak se zlepšil. 

Proto se snažíme své chyby přijímat, učit se z nich a hledat v nich zkušenost, která nám 

pomáhá. Děti své chyby vidí takhle: Co si o svých chybách myslí? 
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Knížka měsíce září: 

 

Zvířátka kouzelného lesa 

Knížka je o tom, jak pejsek Puntík vířil svým ocáskem hodně 

kouzelného prachu. Ocáskem vrtěl moc rychle, protože se těšil na svoje 

narozeniny. Na knížce se mi líbilo, že se odehrávala v lese. 

Zuzanka Němečková 

 

 

Bríza, větrná víla 

Knížka byla o dvou kamarádkách jménem Kristýna a Ráchel. Ráchel 

přijela na prázdniny ke Kristýně a společně hledají kouzelná pera počasí. 

Zlý Servác Mráz všechna kouzelná pera ukradl. Proto se víla Bríza 

vydala do světa lidí, aby děvčatům při hledání pomohla. Na knížce se mi 

líbily ilustrace i celý příběh. 

Anežka Blažková 

 

 

O Kanafáskovi (Jonáš a zlobivá peřina) 

Kniha je o Dalekuku, který je na nejvyšším vršku na zemi. Na 

něm je hrad Snovíz, ze kterého Dalekuk kouk. Má za úkol 

dívat se večer na děti, jestli spí. Když vidí, že někdo nespí, tak 

na děti posílá skřítky. Na knížce se mi nejvíce líbil Jonáš, který 

nikdy nechtěl spát a zlobivá peřina, která nechce uspávat děti. 

Sebastian Reichelt 
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Dino Dolina 

V knize byly tři příběhy. V prvním vybírali kamarádi dárky 

pro Pinky, která měla narozeniny. Ve druhém se ztratil had 

Snejk. Dinosauři se o něj báli a hledali ho. Zjistili, že had se 

odplazil a vyměnil si kůži. Ve třetím příběhu se Rex urazil, 

protože si nemohl hrát podle sebe. Šel si hledat nové kamarády 

a nakonec zjistil, že mu bylo nejlépe s těmi starými kamarády. 

Nejvíce se mi na knížce líbila jirská květina. 

Ondra Svoboda 

 

 

Páťáci třeťákům 

 

Připravili jsme pro děti ze třetí 

třídy Zábavné čtení. Každý jsme si 

připravili text, který jsme 

s mladším spolužákem přečetli a 

společně řešili úkoly, které jsme 

k textu vymysleli. Společně jsme 

se naučili, jak pracovat s textem, 

s někým, koho jsme předtím 

neviděli. Naučili jsme se, jak si 

pomáhat a jak být dobrými 

kamarády. Těšíme se na další čtení 

s mladšími spolužáky. 

Karla Broulíková, 5.A 
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V mé hlavě…      

 

Ve své hlavě mám hlavně nálady: radost a 

smutek. Často myslím na jídlo – ne prot, že mám 

hlad, ale protože s jídlem mám dost vzpomínek 

na své kamarády a rodinu. Rodina mě podporuje, 

proto ji mám tak ráda. Myslím na youtube, což je 

moje oblíbená aplikace. Peníze, na ty myslím 

taky, protože si šetřím na hračku. Moje třída, tu 

mám vrytou do paměti, mám v ní moc kamarádů. 

Počasí, na něj taky myslím, protože podle počasí 

se mi mění nálada. V mé hlavě je spousta věcí. Je 

to pěkné bludiště. 

      

 Anežka 

 

V mé hlavě mám nejčastěji učení. Učení tam mám, protože ho miluju. Další, co v hlavě mám, 

jsou sociální sítě. Mám je tam, protože si přes ně můžu psát s kamarády. Ještě co v hlavě 

mám, je moje nejoblíbenější jídlo a to je sushi a jahody. Další je moje roztomilé zvířátko. A 

poslední je moje rodina. Jak se říká, to nejlepší na konec. 

         Baruška 

 

V mojí hlavě je radost a smích. Také mám v hlavě filmy a pohádky. Myslím na své oblíbené 

jídlo a to je dort. V mé hlavě je taky škola a kamarádi a hlavně moje rodina. 

         Olesia 

 

V mé hlavě je nejvíc moje rodina. Mám rád mámu, tátu a všechny svoje bratry. Také myslím 

na školu. Rád počítám, protože mi to jde a baví mě to. Když dostanu úkol, nosím ho v hlavě, 

anych na ně nezapomněl. 

        Tobík 
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Naši prvňáci 

Naše redaktorky – Natálka a Ellenka – se vydaly do prvních tříd, aby se dětí zeptaly, jak se 

jim ve škole daří, co je baví a co se nového už stihly naučit. Zeptaly se: 

 

Co se vám děti ve škole líbí? Je něco, co se vám ve škole 

nelíbí? 

Líbí se nám krámek, paní učitelka, králíci a morčata a 

naše třída. A nelíbí se nám, když tady kluci o přestávkách 

křičí. 

Co vás ve škole baví? 

Nejvíc nás baví matika a živá abeceda.  

Už jste si našli kamarády? 

Anooooooooo! 

 

Co už jste se ve škole naučili? 

Už si umíme uklidit klíče, pověsit tašku, umíme 

písmenka M, L, A a B a taky umíme znak pro 

nerovnost. 

Líbí se vám v družině? 

Anoooooooo! 

Chutnají vám obědy? 

Anooooooooo! 

A co paní učitelky, jak se každé ráno těšíte na svoje 

prvňáčky? 

Anooooooooo! 

Moc děkujeme za pozitivní zprávy od našich 

nejmenších školáků. 
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Naši žáci zvládají aplikovat učivo v praxi:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smějeme se s  5.A      

 

Pravda o rodičích: Když jsi malý, naučí tě chodit a mluvit. A potom chtějí, abys seděl doma a 

byl zticha. 

 

„Pánové, já jsem geniální!“ 

„Jak to?“ 

„Koupil jsem si lego, na kterém bylo napsáno Do 

tří let. A já složil za rok!“ 

 

Pepíček přijde ze školy a říká: “Dneska jsme při 

hodině chemie dělali pokusy s výbušninami.“  
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Tatínek: “Hm, to je zajímavé. A co jinak nového ve škole?“    

Pepíček: “V jaké škole?“ 

 

Bruneta volá blondýně a ptá se: “Půjdeš do kina?“  

Blondýna neodpoví. 

Bruneta se ptá znovu:“ Půjdeš do kina?“ 

Blondýna zase neodpoví. 

Bruneta se naštve a zařve do telefonu:“ Tak půjdeš do toho kina nebo ne?“ 

Blondýna odpoví:“ Co na mě řveš, vždyť kývám, že jo.“ 

 

A na závěr – smějeme se s Oskarem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na shledanou příští měsíc. 


