
 

 

   

 



Představení 

   

Ahoj, já jsem Alžběta 

Baxová (Bětka). 

 
Mé oblíbené zvíře je 

delfín. 

 
Má oblíbená barva je 

modrá. 

 
Ráda sportuji a hraji 

basketbal, ráda si čtu, 

jezdím na výlety a hraji 

společenské hry. 

Čau, já jsem Alča Moučková. 

 
Mé záliby jsou výlety na hrady a 
zámky a ráda hladím a všelijak mazlím 
své domácí mazlíčky (kočky). 

 
Má nejoblíbenější zvířata jsou kočky a 
želvy. 
 

Má oblíbená barva je červená. 



Ahoj, já jsem Ella Malíková.  

Ráda chodím na výlety 
s rodinou, horské túry. Mám 
ráda biatlon. Jezdím na 
běžkách a trochu běhám. 

Pro mě je nejhezčí barva 
tmavě tyrkysová a nejlepší 
zvíře myš. Moje šťastné číslo 
je dvanáct. 

Ve škole mám nejraději 
matematiku a angličtinu. Naopak nesnáším češtinu. 
 

     

   

Jmenuji se Vilda. 

 
Mým nejoblíbenějším 
koníčkem je plavání. 

 
Také rád vařím a luštím 
křížovky a také rád pěstuji 
kytky. 

 
Moje nejoblíbenější barva 
je zelená a ve škole mě 
nejvíce baví tělocvik. 

 



Halloween 

Halloween je americkým svátkem. U nás ho slaví jen málo lidí. 
Ale kostýmy a vyřezávané dýně můžeme i u nás pozorovat docela 
často. 

I když se u nás Halloween 
správně slaví 31. října, u nás ve 
škole ho slavíme 27. října. A to 
protože 31. října máme podzimní 
prázdniny. Škola pro nás 
každoročně zorganizuje 
Halloweenský průvod s maskami, 
kterého se mohou zúčastnit i 
rodiče a sourozenci. Celý den je 
sranda a do školy většina přijde převlečená v kostýmech za různé 
strašidelné bytosti a věci, které patří k Halloweenu. Paní učitelky 
připraví projekt a celý den se spíše podobá volnému dni s kamarády. 

S paní učitelkou Romanou, která nás učí na hudebku, se 
většinou učíme Halloweenské písničky. Například Spooky, spooky 
nebo anglická písnička počítání čarodějnic a koček. Písničky potom 
celá škola zazpívá nejprve před paní učitelkami, poté ve školce, a 
nakonec před rodiči a sourozenci. Není ale jisté, jestli se tato akce 
uskuteční i letos. 

Také se vynechá jedna hodina a připravují se věci pro rodiče. 
Například se udělá pomazánka, kterou se potře chleba, nebo se na 
mandarinky namaluje černou barvou pusa, oči a nos, a poté 
mandarinka vypadá jako dýně. To se naloží na stůl, kde odpoledne po 
průvodu budou paní učitelky obsluhovat. Rodiče i sourozenci si 
mohou brát. 

Kostýmy mohou být například kostlivci, čarodějnice a 
čarodějové nebo černé kočky a dýně. Ve škole se už objevilo mnoho 
kostýmů, ale to není ani část těch, mezi kterými si můžeme vybrat. 

HALLOWEEN JE SUPER SVÁTEK 

 



Rozhovor 
S paní vychovatelkou Magdou Skalovou 

 
Jak dlouho pracujete v této škole? 
Teď 4. rokem. 

 
 
Jste spokojená s vaší prací? 

Ano, jsem. 
 
 

Proč jste si vybrala tuto práci? 

Protože mě baví práce s dětmi. 
 
 
Co se Vám tu nejvíce líbí? 
Nejvíce se mi tu líbí asi děti. 

 
 
Jaké jsou vaše záliby? 

Ráda jezdím na túry s mým psem, ráda si čtu a dívám 
se na super hrdiny. 

 



Recept  

na perník  

suroviny: 3 sklenice (hrníčky) polohrubé mouky, 1 sklenice 
cukru, 2 sklenice vlažného mléka, ¾ sklenice oleje, 2 vejce, 1 
prášek do perníku, 1 vanilkový cukr, kakao (dle vaší chuti), 10 
dkg rozsekaných ořechů.  

postup: vše postupně smícháme v míse, nalijeme na plech 
vyložený pečícím papírem a mezitím předehřejeme troubu na 
160 ℃ (horký vzduch). Pečeme cca 55 min. 
 



Makovec 
1 hrnek máku (lehce opražíme na pánvi a umeleme) 

1 hrnek mléka 

1 hrnek mouky (hladké nebo polohrubé) 

1 hrnek cukru 

1 vajíčko 

1 pytlíček vanilkového cukru 

1 pytlíček prášku do pečiva (tzv. propeč) 

Nejprve si vymažeme formu olejem a vysypeme strouhankou. Výše 
uvedené ingredience dáme do jedné mísy a umícháme v hladkou 
hmotu, kterou následně přelejeme do formy a dáme péct na 140°C 
cca na 20 – 30 min. Povrch makovce musí být nazlátlý.  

Přeji Vám dobrou chuť.  
 



Soutěž 1. a 2. 
třída 

                   Šneček má hlad. Pomoz mu dostat se k zelí. 

 

V souboru nebyla nalezena část obrázku s ID relace rId5.



Soutěže pro 3. - 4. třídu 
Doplň křížovku. 

1. Synonymum ke slovu rozzlobený. 

2. Strunný hudební nástroj, na který se hraje u ohně. 

3. Kam se chodíme koukat na zvířata, která u nás nežijí? 

4. Dopravní prostředek, který pluje po vodě. 

5. Když má někdo hodně peněz, je… 

6. Ten, kdo chodí do první třídy. 

7. Anglicky chobotnice. 

8. Když je za sebou hodně aut, protože se stala 
nějaká dopravní nehoda, říká se tomu… 

9. Když se vaří voda, vzniká… 

 

 

 1.   
      

   2.       

  3.  
      

   4. 
      

5.          

    
      

 6.   
      

7.    
      

 8.         

  9.  
      



Omalovánky 
Když budeš chtít můžeš si zkusit obrázek vymalovat. 

 



Spojovačka 
Spoj dýni z čísel  
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VTIPY 
„Pepíčku, řekni dvě zájmena!“ 

„Kdo? Já?“ 

„ Výborně, Pepíčku.“ 

���� 
„Honzo, kde máš úkol?“ 

„ Nemám, pes mi ho snědl.“ 

„To je hloupá výmluva“ 

„Přísahám, ale dalo mi práci ho k tomu přinutit.“ 

���� 
Pán z baru povídá blondýnce: „Chtěl bych vám 

zavolat.“ 

„Fajn, moje číslo je v telefonním seznamu.“ 

„Ale nevím, jak se jmenujete.“ 

„Jméno je tam taky“ 

���� 
Blondýna v muzeu vrazí do stolku s vázou. 

Váza spadne a rozbije se. 

Přilítne hlídač a začne nadávat: 

„Ženská, ta váza je z 18. století!“ 
Blondýna si oddechne.„Uf, já se lekla, že byla nová!“ 



 
 

���� 

 

 
 

Povídají si tři chlapi a jeden říká: „Moje manželka četla 

Mata a Pata a narodila se jí dvojčata.“ 

Druhý říká: „Moje manželka četla Tři prasátka 

a narodila se jí trojčata.“ 

Třetí všeho nechá a utíká domů a ostatní za ním 

volají : „Proč běžíš domů?“ 

„Protože moje žena čte Alibabu a čtyřicet 

loupežníků!“ 

���� 
Zajímavosti: 

Petr Urban je nejznámějším kreslířem vtipů. Tento rok mu bylo 60 let 
a už třicet let kreslí vtipy. Když byl mladší, jezdil závodně na saních. 
Saně byly první sport, který začal vnímat, a stejně jako jeho 
pradědeček a otec v něm dosáhl mnoha úspěchů a byl například na 
Olympiádě v Albertville a je šestnáctinásobným mistrem České 
republiky. Bydlí ve Smržovce, kde je jediná bobová dráha v České 
republice. 

 

 



Dýně 
 

Všimli jste si těchto dýní  ? Dokážete je 
všechny spočítat? Pokud to víte, přijďte nám to 
povědět. 
   

 

 

 

Jak hodnotíte náš časopis:   
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