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ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI 

Naše žákyně Sára Soukeníková ze 3. A se v době distanční výuky zúčastnila okresní literární 

soutěže s názvem "Kde končí svět", kterou pořádala Knihovna Kroměřížska a v této soutěži 

ve své kategorii zvítězila!!! Získala také krásný diplom, který můžete vidět níže.  

Rozhovor se Sárou: 

Reportérka: Sárko, především Ti moc gratuluji k Tvému velkému úspěchu za všechny, co Tě 

znají i neznají…. 

Máš určitě velkou radost  – je to tak? 

Sára: Ano, mám VELIKOU radost!!! 

Reportérka: Sári, a co Tě přimělo zúčastnit se této soutěže? 

Sára: Byla jsem zrovna u babičky a psala jsem si příběh…Babička chodí do knihovny a když 

si přečetla, co píši, napadlo ji, že bych se mohla přihlásit do soutěže, o které se v knihovně 

dozvěděla….Tak jsem souhlasila.  

Reportérka: Dá se tedy říci, že Tě babička tak trochu přivedla k literatuře a tím i ke Tvé 

tvorbě? 

Sára: Ano, s babičkou jsem začala chodit do knihovny. 

Reportérka: Jak Tě vlastně napadl příběh, který jsi vymyslela? 

Sára: Já často v autě poslouchám nějaké písničky a při nich si vymýšlím různé příběhy…A 

tak vznikl i tento příběh. 

Reportérka: Pracovala jsi na něm dlouho? 

Sára: Asi tak jeden den, pak jsme s taťkou upravovali ještě pravopis a nějaké věty…. 

Reportérka: Píšeš i nějaké jiné příběhy? 

Sára: Ano, píšu si i knihy – jednu jsem napsala sama, jmenuje se „O kouzelném koni“ - je to 

jeden příběh o koni, jak napovídá název.  
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Druhou knihu jsem psala se sestřičkou, to jsou různé pohádky o tom, co si přála – jmenuje se 

„Než půjdu do školky“. 

Reportérka: Připravuješ se nějak na psaní? 

Sára: Ano, někdy si přečtu nějaké informace o různých kouzelných bytostech, o přírodě a 

podobně – nejvíce na internetu. 

Reportérka: Máš asi ráda literaturu – čteš si knihy? Máš nějakou oblíbenou knihu – 

spisovatelku – spisovatele? 

Sára: Moc ráda si čtu. Nejraději mám asi knihy o Harry Potterovi. Mám ráda Boženu 

Němcovou, Zuzanu Pospíšilovou a p. Rowlingovou. 

Reportérka: A jak si vybíráš knihy ke čtení? 

Sára: Většinou čtu ty, které dostanu k různým příležitostem, také v knihovně a objednávám si 

knihy i tady ve škole z Klubu čtenářů. 

Reportérka: Chtěla bys Ty sama být někdy spisovatelkou? 

Sára: ANO !!! 

Reportérka: Děkuji moc za rozhovor! A ještě jednou gratuluji, přeji hodně inspirace a těším 

se spolu s ostatními na Tvé další příběhy a hlavně – na Tvou první vydanou knihu!!! 
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Text, který Sárka napsala.  
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UNESCO 

Žáci šestých ročníků zpracovali do UNESCA tematiku ohrožených živočichů. 

V českém jazyce se zaměřili na popis a v přírodopisu se věnovali kresbě. 

 

                

 



   
Krásné prázdniny 

9 
 

VÝLETY V ČESKÉ REPUBLICE 

Stezka v oblacích dolní Morava  

Na Dolní Moravě se v prosinci 2015 otevřela nová stavba, která návštěvníkům 

umožní projít se v korunách stromů. Odkud budou mít nezapomenutelný výhled 

na horské masivy v okolí. Tvarem má připomínat let nočního motýla. "Stezku v 

oblacích" najdete blízko horní stanice lanovky Sněžník ve výšce 1 116 metrů.  

  

Hospital Kuks 

Hospital Kuks naleznete ve stejnojmenné obci Kuks, nedaleko městečka 

Jaroměř. V tomto malebném údolí Labe na začátku 18. století nechal postavit 

František Antonín Špork  nejprve lázeňské budovy se zámkem a panským 

hostincem, a to díky léčivému pramenu, který zde vyvěral.   

  

Zoopark Chomutov  

Zoopark Chomutov je největší zoo v České republice. Co se rozlohy týče, má 

neuvěřitelných 112 ha. Zoopark je otevřen denně po celý rok. Jeho lokalita se na 

nachází v severočeském městě Chomutov velmi blízko Kamencového jezera.  

  

 Zámek Loučeň  

Romantický zámek s rozlehlým parkem, labyrintáriem a mnoho dalších 

zajímavostí. Expozice české větve rodiny Thurn-Taxis, život na zámku na 

přelomu 19. a 20. století.  
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Zámek Litomyšl  

Tento zámek je zapsán na Seznamu světového kulturního a dědictví UNESCO. 

Jako příklad středoevropské šlechtické rezidence z renesančního období. 

                                                                                              (S. Fabianová) 

                                                                                                                   (čerpáno z www. Kudyznudy) 
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VÝLETY V OKOLÍ ZLÍNA 

Hrad Malenovice 

Hrad Malenovice se nachází ve vzdálenosti 5 km od obce Zlín. Mohutný gotický 

hrad stojí na skalnatém výběžku. Z původního středověkého hradu se vyvinul na 

renesanční. Později se upravil na barokní sídlo zámeckého typu. 

ZOO Zlín 

ZOO Zlín je od centra Zlína vzdálena asi 10 km a známější je pod označením 

ZOO Lešná. Patří k jedné z nejoblíbenější zoologických zahrad v České 

republice. 

Hrad Lukov 

Lukov je hrad ze 13. století, který leží asi 3 kilometry od obce Lukov. V době 

česko-uherských válek byl hrad dobyt a vypálen vojsky uherského krále 

Matyáše Korvína. Rozsáhlé poškození hradního opevnění se stalo podnětem k 

významné přestavbě a rozšíření hradu. 

                                                                                                                           (K. Hejdová) 

                                                                                                            (zdroj:kudyznudy.cz) 
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PRANOSTIKY 

ČERVEN 

Podle data 

1.6. Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok. 

3.6. Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu. 

6.6. O svatém Norbertu chladna jdou už k čertu. 

8.6. Medardova kápě, čtyřicet dní kape.  

Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá. 

11.6. Plačtivý Barnabáš – úroda na vinicích. 

12.6. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. 

13.6. Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá. 

15.6. Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá. 

Déšť na Víta – špatná budou žita. 

19.6. Prší-li na svatého Gerváze a Protáze, po čtyřicet dní se deštivé počasí 

ukáže. 

21.6. Na svatého Aloise poseč louku, neboj se! 

23.6. Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu. 

24.6. Prší-li na Jana Křtitele – pršívá tři dni celé, je-li bez deště – bude pěkně 

ještě. 

25.6. Svatý Ivan bývá plačtivý pán. 

27.6. Jaké počasí se na Ladislava ukazuje, takové se po sedm neděl objevuje. 
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29.6. Je-li od Petra až do Vavřince (10.8.) parno, bývá v zimě dlouho studeno. 

Ostatní pranostiky na červen 

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 

Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy. 

Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení. 

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

Červen stálý – prosinec dokonalý. 

Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. 

Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi. 

Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy blažný. 

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá. 

Červen červený jako z růže květ. 

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí. 

                                                                                                                                                                                     

(N. Fujáčková) 

                                                                                                                        (Zdroj: czechtheworld.com) 
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VÝZNAMNÉ DNY 

• KVĚTEN 

1.5. První Máj 

Známá báseň Karla Hynka Máchy začíná „Byl pozdní večer – první máj“, která opětuje tento 

den.  

Chlapci na vsi měli v tuto dobu už pilno už spoustu práce se stavbou májky, která musela být 

postavena den předem. Všichni chlapci a muži z vesnice se sešli, aby postavili tento vysoký 

symbol měsíce máje, kde na vrcholku dřevěného stožáru se třepotají pentle, barevné fáborky 

zdobící malý stromek. Chlapci mají před úkol, celý měsíc hlídkování, aby jim ozdobu chlapci 

ze sousední vesnice nezničili. 

Je mezinárodní svátek pracujících, který se slaví od roku 1890. 

Den matek 

Slaví se druhou květnovou neděli. Letos tedy 9.5.V tento den by každý měl pomyslet na svou 

maminku a třeba ji navštívit, strávit s ní pěknou chvilku, anebo i obdarovat krásnou květinou, 

výbornou čokoládou apod.  

• ČERVEN 

1.6. Den dětí 

Dne 1.6. se slaví Mezinárodní den dětí. Den si můžeme zpříjemnit nějakou hrou, zajímavým 

hledáním pokladů či navštívit zajímavou lokalitu.  

Den otců 

Ani na tatínky bychom neměli zapomínat. Ti mají svůj den vždy třetí červnovou neděli. V ČR 

se svátek slaví spíše jen ojediněle. 

                                                                                                                            (L. Guillemenot)                    

                                                                                                                            (zdroj: wikipedie) 
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ROZHOVOR 

Otázky 

1) Těšíte se na prázdniny? 

2) Na co se o prázdninách nejvíce těšíte? 

3) Máte vymyšlená místa, na která se těšíte, která jsou oblíbená? 

4) Patří měsíc červenec a srpen k Vašim oblíbeným měsícům? 

 

Paní učitelka Brázdová 

1. Ano.  

2. Na výlety a odpočinek. 

3. Zákoutí Česka. 

4. Ano. 

 

Pan učitel Pelíšek   

1. Ano.   

2. Pobyt v horách. 

3. Krkonoše, Jizerské hory. 

4. Ano. 

 

Paní učitelka Soukeníková   

1. Ano moc. 

2. Odpočinek, slunce – teplo, zážitky.  

3. Šumava, k moři. 

4. Ano.  
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Pan učitel Pavlůsek   

1. Ano.   

2. Na svatbu kamaráda, kterému půjdu za svědka. 

3. Do zoo ve Dvoře Králové. 

4. Ano.  

 

Paní učitelka Lukášová   

1. Hrozně.   

2. Bude hezky, budu v zahradě a koupat se.  

3. Jižní Čechy, do Prahy, k moři. 

4. Samozřejmě. 

 

 Paní učitelka Kolářová  

1. Ano. 

2. Odpočinek, dovolená s přáteli. 

3. Sázava, Chorvatsko. 

4. Moc ne. 

 

Paní učitelka Fikeisová 

1. Ano. 

2. Na dovolenou, odpočinek. 

3. Ještě ne. 

4. Určitě ano. 
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Paní učitelka Trnčáková 

1. Letní tábory, kam jezdím jako vedoucí, odpočinek, hezké počasí. 

2. Bude hezky, budu v zahradě a koupat se.  

3. Česká republika. 

4. Ano. 

 

Paní učitelka Mikošková  

1. Ano. 

2. K moři. 

3. Krkonoše, Praha. 

4. Nejkrásnější měsíc v roce. 

 

Paní vychovatelka Svobodová   

1. Velice moc. 

2. Těším se až pojedu s mými dětmi na dovolenou. 

3. Krkonoše. 

4. Jsou to moje nejoblíbenější měsíce. 

 

Paní asistentka Sťahlová 

1. Ano, velmi. 

2. Těším se na to, že budu dlouho spát. 

3. Podle situace s covidem. 

                                                                                 (E. Andrýsková, B. Svobodová) 
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LETNÍ SPORTY 

 CYKLISTIKA: 

Cyklistika je jízda na jízdním kole s rekreačním, sportovním, turistickým i dopravním 

zaměřením. K populárním sportovním soutěžím patří nejrychlejší zdolání tratě na dráze, silnici 

nebo v terénu vlastním úsilím.  

České týmy: 

Topforex Lapierre (Lawi Author) 

CK Příbram Fany Gastro 

Dukla Praha 

Dukla Brno 

Favorit Brno 

 ATLETIKA 

Zahrnuje různorodé pohybové činnosti. Uplatňují se při ní základní dynamické zákony. Jedná 

se přechod z klidu do pohybu (start), změnu směru pohybu (odraz při skoku), dokončení pohybu 

(doskok). Dochází k uplatnění pohybu rovnoměrného (např. běh v trati) nebo pohybu 

rovnoměrně zrychleného přímočarého či rotačního - vrh koulí a hod diskem. 

Zajišťuje všestranný rozvoj a zároveň poskytuje široký výběr pro sportovní vyžití.  

Cvičení, která se převzala ze starořecké atletiky, se rozdělila na sportovní odvětví: 

Lehká atletika (jedná se o běhy, skoky, vrhy a hody, chůzi a víceboje) 

Těžká atletika (obsahuje zápas, vzpírání, silový trojboj, kulturistiku) 

                                                                                                                                            (zdroj:wikipedie) (E. Julinová) 
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO S CITÁTEM 

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

na další číslo časopisu  se můžete těšit ve školním roce 2021/2022. 

Poslední stranu pátého čísla zakončíme s citátem. 

 

Vaše redakce 

 

 

 

Všechny dobré zásady jsou již v knihách napsány, nyní ještě 

zbývá je uskutečnit. 

 

                                                                   (Blaise Pascal) 

 

 

Poznámka 

Blaise Pascal – byl francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a 

náboženský filosof. 



 

Brzy na viděnou 
 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 


