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Redaktoři časopisu 
  

  
 Jméno a příjmení: Mikuláš Fast 
 Oblíbená barva: zelená 
 Oblíbený předmět: anglický jazyk 
 Záliby a koníčky: jízda na kole 
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 Jméno a příjmení: Laura Kotorová 
 Oblíbená barva: světle modrá 
 Oblíbený předmět: vlastivěda 
 Záliby a koníčky: moderní gymnastika 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 Jméno a příjmení: Jakub Vávra 
 Oblíbená barva: růžová 
 Oblíbený předmět: matematika, anglický jazyk 
 Záliby a koníčky: golf a programování 
  

  



Škola v přírodě 
Připravila Laura 

 
Na školu v přírodě jsme se vypravili 14. září 2020. Ráno jsme se 

sešli u školy a poté vyrazili dvěma autobusy do rekreačního střediska Máj 
v Plasích. 

Když jsme přijeli, šli jsme se ubytovat do chatek. Areál školy 
v přírodě už známe, protože jsme tu byli po třetí. Naše třída byla 
ubytována v chatkách po čtyřech. Navlékli jsme na peřiny povlečení a 
začali vybalovat kufry. Potom se nám představila paní vychovatelka, 
kterou měla pátá a čtvrtá třída dohromady. Jmenovala se Eliška. 

Druhý den jsme se brzy ráno 
nasnídali, pak jsme se sešli před chatkami 
a paní učitelka nám pověděla, o čem se 
budeme učit. My, páťáci, jsme probírali 
finance. Po učení jsme hráli hry a po 
obědě jsme soutěžili v různých 
disciplínách za družstvo Mohykánů spolu 
se čtvrťáky proti ostatním školám. Večeře 
byly vždy moc dobré a chutné. Po večeři 
jsme se šli umýt a spát. Musím přiznat, že jsme si s holkama vždy 
povídaly, a pak jsme usnuly. Protože v noci byla venku zima, dalo nám 
velkou práci se pod peřinou zahřát. Večer se bohužel naší paní učitelce 
stala nepříjemná nehoda. Špatně šlápla a vyvrkla si kotník. 

Třetí den paní učitelka musela odjet 
k lékaři a my jsme se tedy přidali ke čtvrté 
třídě. Odpoledne jsme navštívili obchod 
s dobrotami a pitím a kiosek. Každý si 
mohl koupit, co se mu líbilo. Večer byla 
koblížková párty, a poté karneval, kde se 
tancovalo a zpívalo. 

Čtvrtý den byl podobný program, 
hráli jsme hry, učili se a soutěžili. Večeři 
jsme tentokrát neměli jen tak ledajakou, 

měli jsme raut a potom nás čekal nádherný ohňostroj! 
 V pátek ráno jsme šli ještě na snídani a huráááá domů! Škola 

v přírodě v Plasích byla opravdu zábava a těším se, až tam v červnu zase 
zavítáme ����. 

 



Vybarvi podle čísel 
Připravil Jakub 



Hudební okénko 
Připravil Jakub 



Něco pro zasmání 😀😀 
Připravili Mikuláš a Jakub 

 
Zvířata 

Dva lovci v Africe narazili na stopu lva. 
„Jdi a podívej se, kam šel.“ 
„Ty jsi dobrý. A copak budeš dělat ty?“ 
„Já? Já se podívám, odkud přišel.“ 

 
Rodiče – děti 

„Tati, odkud se berou děti?“ 
„Kupují se na Alze.“ 
„A proč se na ně teda musí 9 měsíců čekat?“ 
„No, protože je doručuje Česká pošta!“ 

 
Počítače 

Baví se dva informatici: 
„Včera večer jsem ukládal děti. Akorát nevím, jestli mám dát ‚Uložit‘, nebo 

‚Uložit jako…‘.“ 
 
Škola 

Maminka: „Chceš přečíst pohádku, Honzíčku?“ 
Honzík: „Dneska už ne. Mami, víš, že jdu zítra poprvé do školy? Až přijdu, 

přečtu si ji sám.“ 
 
Pepíček 

Paní učitelka zavolá Pepíčka k tabuli a zeptá se ho, co ví o králíkovi. Pepíček 
přemýšlí a pak řekne: „Nejlepší je na smetaně“ 

 
Hádanky: 

Víte, co řekne pes, když si lidé před tím, než jdou ven, vezmou roušku? 
 „Konečně nemusím ten náhubek nosit sám.“ 
 
Je to bílé, pak černé, pak bílé, pak černé… Co to je? 
 Tučňák, co válí sudy. 
 
Víte, co je kulaté, červené a nejde to vidět? 
 Rajče za rohem. 

 



Soutěž pro 1. až 2.třídu 
 

Dokážeš najít tři stejné dýně? Zakroužkuj je 😊😊. 
Připravila Laura 

 

    



Soutěž pro 3. a 4. třídu 
 Hádej, kdo jsem? 

Připravila Laura 
 
Jsem americký profesionální 
golfista: 
 
T………… W………………. 
 
 
 
 
 
Jsem česká profesionální tenistka: 
 
P………… K………………… 
 
 
 
 
 
Jsem jamajský atlet: 
 
U………….  B…………….. 
 
 
 
 
 
Jsem česká snowboardistka 
a lyžařka: 
 
E…………. L………………… 

 
 
 
 


