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Zasněženého února se asi nedočkáme. Naopak jaro letos přichází velmi brzy. 

Sluníčko už k nám často natahuje své paprsky. 

Do školy už nemusíme chodit potmě. Ráno je krásně světlo. To, co nás na konci 

února čeká, jsou jarní prázdniny, na které se všichni určitě těšíme. Spousta z 

nás pojede na hory nebo na jinou zajímavou dovolenou. 

My vám samozřejmě přejeme krásné prázdniny a lyžování, či jízdu na 

snowboardu. 

Magdaléna Vítková 
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3. 2. - děti 2. A byly bruslit a proběhlo školní kolo olympiády z přírodopisu 

21. 2. - třída 4. A měla hodinu dopravní výchovy 

25. 2. - proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka 

28. 2. – začaly jarní prázdniny 

 

Děti 2. a 3. tříd jezdily během února plavat. 
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První olympijské letní hry se konaly v roce 1896 v Athénách v Řecku, a v roce 

1924 se v Paříži uskutečnily první zimní hry. Od té doby se konají každé čtyři 

roky.  

Nejúspěšnějším státem na zimních olympijských hrách je Norsko, které 

získalo 368 medailí z toho 132 zlatých, 125 stříbrných a 111 bronzových. Česká 

republika na zimní olympiádě získala 9 zlatých medailí, 11 stříbrných a 11 

bronzových, a proto se umístila na 20. místě. Nejúspěšnější sportovkyní na 

zimní olympiádě je Norka Marit Bjørgenová, která v běhu na lyžích získala 8 

zlatých medailí.                                                                                                          

 

 

 

Nikola Čermáková Karolína Adamíková 
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V únoru jsme všichni sledovali zimní olympiádu v Pekingu. Fandili jsme našim 

sportovcům. Každý měl toho svého, kterému držel palce. Zajímalo nás, komu 

jste nejvíce fandili, proto jsme udělali mezi vámi malou anketu. 
 

Kdo byl tvůj neoblíbenější sportovec nebo sportovkyně? 

Jednoznačně vyhrála Ester Ledecká!!!  

Ester vyhrála zlatou olympijskou medaili v 

paralelním obřím slalomu na snowboardu. 

Ještě se nám objevovala jména jako 

Jaromír Jágr, Alexandr Ovečkin nebo 

Petr Sýkora. Všechno jsou to hokejisté, 

ale na této olympiádě již nezávodili.  

Nesmíme zapomenout na naši druhou 

medailistku.  

Tou je Martina Sáblíková!!!  

Získala bronzovou medaili v 

rychlobruslení na pět kilometrů. 

 

Který zimní sport máš nejraději? 

Krasobruslení - Magdalena Kozáková, 2.A; 

Bára Černá, 3.A; Nicol Krebsová, 3.A; 

Nikol Moravcová, 2.B; Julie Kubálková, 7.A 

Obří slalom- Šternberská Tereza, 2.A; 

Kateřina Zemanová,8.B 

Hokej - Marek Bednář, 2.B; Vojta 

Novotný, 7.A; Viki Exlerová, 7.B 

Biatlon- Klára Opčenská, 8.A 

 

Nicol Kučerová a Natálka Štěpánková 
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Hydrologie 

Hydrologie je věda, která se zabývá veškerou vodou na Zemi. Nejvíce vody na 

planetě se nachází v oceánech. Je to 98 %. Na souši je nejvíce vody v ledovcích 

a pod povrchem.  

My se s vodou setkáváme nejčastěji v řekách, rybnících a jezerech. Vědec, 

který se zabývá hydrologií, se nazývá hydrolog.  

Hydrolog je jako každý vědec tak trochu přírodovědec. Například hydrobiolog 

se zabývá vodními organismy.  

 

 

 

                                                                                                                                                       

Adam Hoza 
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tentokrát s paní školní psycholožkou Lucií Fialovou. 

  

 

Kde jste pracovala předtím?  

„V Hodoníně.“ 

  

Jak jste se k této práci dostala?  

„Na druhém stupni jsme měli besedu s psycholožkou a mě to zaujalo.“  

  

Baví vás tato práce?   

„Ano, moc. Baví mě, že můžu pracovat s dětmi, a když přijdou rodiče, tak i s 

celou rodinou.“ 

  

Máte nějaké děti?   

„Ano, mám dvě děti. Dceru předškolačku a dvou a půl ročního syna.“ 

  

Proč jste si vybrala tuto školu?  

„Vyhovuje mi, že tu mohu být pouze dva dny v týdnu.“ 

  

  

                                                                                    Děkujeme za rozhovor  

  

Nikola Čermáková, Nikola Stehlíková, Eliška Choltová  
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Tygrův den 

Jan Vodňanský 

 

Ilustrace: žáci 3.A a 7.A 

 

Tygr vstává z postele, 

pěkně si ji ustele. 

A pak cvičí rozcvičku, 

tygří pozdrav sluníčku. 

 

Máma tygra umyje, 

ať je chloubou Indie. 

Pak mu pruhy učeše, 

ať je světu k potěše. 

 

Hopla hop a dupy dup 

tygr běží na nákup. 

A pak s mámou 

tygřicí 

sype kaši skořicí. 

 

Když má dobrou náladu, 

metá salta pozadu. 

Čuchá vůni u kytek, 

ve vsi plaší dobytek. 

 

Veselo je v pralese,  

tygr palmou zatřese. 

Kokosové ořechy 

padaj domkům na střechy. 

 

Tygr domů metelí 

za laskavou postelí. 

Na dobrou noc hubičku, 

pak se stulí v klubíčku. 
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Jan Smolík, 6.B 
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 Aneta Čepková, 6.B 
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Kočičí válečníci - Vzhůru do divočiny 

Napsala: Erin Hunterová 

 

Čtyři klany divokých koček si odedávna dělí území lesa podle zákonů, 

které stanovili kdysi dávno jejich předkové. Kočky Hromového klanu 

se však nyní bojí, hrozí jim nebezpečí! Protože bojovníci ze Stínového 

klanu jsou každým dnem silnější. Umírá hodně ušlechtilých kočičích 

válečníků, a to za stále záhadnějších okolností... Do všech problémů 

přichází Zrzek. Na první pohled obyčejný kocour, ale jaký je 

doopravdy, se teprve ukáže. 

Vzhůru do divočiny je první díl šestidílné série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdaléna Bořilová 
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Pohádky pro Verču 

Jednou ve Sluníčkově, v Planetkové ulici, v únoru, se Verča a Matěj 

chystali na karneval. Verča si chystala svůj kostým čarodějky, Matěj 

už měl svůj pirátský oblek hotový.  

V tom se z Verčina pokojíku ozvalo: „Máťo, pojď mi něco vyprávět.“ 

Matěj se tedy vydal do Verčina pokoje, sedl si na židli a zeptal se: „A 

o čem bys chtěla vyprávět?“ „Hmm, o karnevalu,“ řekla Verča. „Tak 

dobře.“ Matěj začal vyprávět.  

Bylo, nebylo. Verča s Matějem se rozhodli, že půjdou na karneval. 

Připravili si kostýmy a spolu s kamarády vyrazili. Na karnevalu bylo 

spoustu jídla, pití a poznali několik nových kamarádů. Hráli na sochy, 

hledali poklad, nebo si malovali na obličeje.  

Nakonec přišla na řadu poslední hra, spíše soutěž. Soutěž o nejlepší 

kostým. Všichni se shromáždili pod pódiem a čekali na výsledky. Po 

delší době, než měli čekat, konečně přišla paní k mikrofonu. „Moc se 

omlouváme, ale ztratily se nám výsledky. Budeme moc rádi, když nám 

pomůžete s hledáním.“ Všichni hledali dlouhou dobu, ale nic nenašli. Tak 

se domluvili, že soutěž vyhráli všichni a 

vrátili se ke hraní her.  

„Zazvonil zvonec a pohádky je konec.“ „Jé, ta 

byla krásná! A co mi budeš vyprávět příště?“, 

zeptala se Verča. 

 

Magdaléna Vítková 
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Potkají se dvě jasnovidky a jedna povídá: „Ty se máš dobře, a co já?“ 

 

Paní Kateřino, proč máte za uchem párek? „Šmankote! To jsem snědla 

k večeři tužku!“ 

 

Proč zatahuješ ty závěsy?“ ptá se manžel manželky. „V televizi říkali, 

že má být celý den zataženo!“ 

 

Jedna blondýna říká té druhé: „Tyjo, já jsem asi génius.“ Druhá: „Jo, 

a jak to?“ První jí odpoví: „Právě jsem dokončila puzzle za 3 roky a 

vzadu na krabici bylo napsáno 4 až 7 let.“ 

 

Pes: Já svému páníčkovi jím úkoly. Já ty jeho úkoly žeru. 

 

Prohlíží si Pepíček v muzeu antickou sochu bez paží, pod kterou je 

nápis: Torzo vítěze. „To bych rád viděl, jak musel vypadat ten 

poražený.“ 

 

Jak rozlišíme větu hlavní od věty vedlejší? Co řekne maminka, tak to 

je věta hlavní. Co řekne tatínek, to je věta vedlejší. 

 

„Zlato, řekl jsem ti někdy, jak jsi dobrá kuchařka?“ „Ooo, ještě ne :)“ 

„Tak proč pořád vaříš?!“. 

 

 

 

Veronika Rozová a Magdalena Vítková 
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Hádanky: 

 

Chodí v koruně, král to není                                              

nosí ostruhy, ale rytíř to není 

k ránu budívá, ponocný není.  

 

Korunu na hlavě, andělský šat, 

zlodějský krok a ďábelský křik. 

 

Nemotora skoro slepý,  

hlína se mu na nos lepí. 

Pracuje i v neděli 

razí v zemi tunely. 

 

Nemá plíce, přece dýchá,  

studená a věčně tichá, 

věčně pije na své zdraví  

v brnění, co nerezaví. 

 

Má to hlavu jako kočka,  

má to nohy jako kočka,  

má to ocas jako kočka, 

mňouká to jako kočka,  

a není to kočka. 

 

 

 
 

 

 

Řešení: kohout, páv, krtek, rybka, kocour 
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Tereza Kmoníčková, Kateřina Zemanová  
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Nikola Jiroutová, Nikola Čermáková 


