
 
 

 
V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: 

 co se děje ve škole 

 víte,že? 

 rozhovory s učiteli 

 vlastní tvorba 

 fotografie 

 pranostiky,vtipy,hádanky a tajenky 

 práce žáků 

REDAKCE: 

 

Keňo Miroslav 
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Kolaříková Eliška 
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Havelková Eliška 

 

Demeter Jan 

Pospíšilová Linda 

Přikrylová Lenka 

Kotas Michal 

Bezděková Adéla 

Čalová Alena 

 



ROZHOVOR 
S PANÍ MADĚROVOU 

i. Jak se dnes máte? 

Teď momentálně 

nic moc.  

ii. Jaký byl Váš dětský 

sen? 

Chtěla jsem být 

baletkou. 

iii. Jste učitelkou 

ráda? 

Někdy . 

iv. Proč jste si vybrala 

angličtinu a tělocvik? 

Anglicky komunikuju s kamarády v zahraničí a tělocvik… 

baví mě cvičit . 

v. Proč jste šla na naši školu? 

Chtěla jsem učit na základní škole. 

vi. Jakou literaturu čtete? 

Beletrie (krásná literatura) 

vii. Kde jste učila, než jste přišla sem? 

Nikde. 

viii. Chtěla byste na naší škole zůstat? 

Ano. 

ix. Jaké jste čekala otázky? 

Neměla jsem žádná očekávání. 

Adéla Bezděková, 9.C 



 
dne 6. 1. 2016 proběhla na naší škole olympiáda z anglického jazyka. 

Žáci byli rozděleni do dvou kategorií:  1. KATEGORIE- 6. a 7. ročník 

                                               2. KATEGORIE- 8. a 9. ročník 

Účast žáků byla hojná. Zúčastnilo se celkem 37 žáků. 

Vítězové I. kategorie  

1. Dominik Medek, 7. A (40 bodů) 

2. Miroslav Zárecký, 7. A  (36 bodů) 

3. Ondřej Procházka, 6. A (34 bodů) 

Jan Krahula, 6.A (34 bodů) 

II. kategorie 

1. Klára Máčalová, 9. B (40 bodůú 

2. Zuzana Zemanová, 8.A (38 bodů) 

3. Vendula Dostálová, 9. C (34 bodů) 

 

 

V prosincových dnech se uskutečnilo školní kolo Olympiády českého jazyka, která měla dvě kola. 

Zúčastnili se žáci devátých ročníků. Celkový počet účastníků byl 22.  

1. Místo obsadil Tomáš Ožvoldík z 9. C ( 23 bodů) 

2. Alžběta Rosíková z 9. B  (22 bodů) 

3. Marek Míček z 9. C  (17 bodů) 

Zvláštní ocenění za nápaditou slohovou práci obdržel Alexandr Hrach z 9. A 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

se na naší škole bude konat v PÁTEK 12. 2. 2016 od 13 do 18 hodin 

Před zápisem si budou muset rodiče vyplnit online přihlášku na webových stránkách 

www.zapisdozszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří svému dítěti elektronický profil a tím mu 

bude přiděleno identifikační číslo (ID). Na stránkách si rodiče vyberou ZŠ a dítě do ní online 

zaregistrují. Poté si ji rodiče vytisknou. Vyplněnou (vytisknutou) žádost odevzdají ve vybrané ZŠ. 

Ředitelé ZŠ rozhodnou o přijetí či nepřijetí dítěte do ZŠ. Po ukončení rozhodování budou zveřejněny 

výsledky přijímacího řízení na stránkách školy vybrané školy. Pokud zde ID dítěte rodiče nenajdou, 

nebylo přijato. Webové stránky naší školy jsou www.zskriby.zlinedu.cz . 

 
Michal Kotas, 8. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zapisdozszlin.cz/
http://www.zskriby.zlinedu.cz/


POHÁDKA O ŠKOLNÍ SVAČINĚ- PRÁCE ŽÁKŮ 

8.B 

 

Pohádka Realita o svačině 

     Přijde na svět malé sele, zprvu je malé a neopatrné...později, až je pěkně vykrmené, 

dostane smrtící dávku elektřiny za krk a pracovníci na jatkách z něho oberou maso. Potom 

maso rozemelou a stane se z něj šunka. Ta jede do supermarketu. 

     Na poli starý farmář jezdí s traktorem a zasévá pšenici, v létě vyroste, a k podzimu ji sklízí. 

Potom se z ní mele mouka a balí se, hodně lidí obsluhují balící stroje a odváží ji do pekáren, 

kde se z ní peče chleba a ten se vzápětí posílá do obchodu. 

     Podobně je to třeba s mlékem, hodně lidí pracujících v mlékárně krmí, dojí a starají se o 

krávy. Vydojené mléko se pak převařuje, zpracovává a balí. Lidé opět pracují na odesílání 

zásilek, tentokrát do firmy, co vyrábí pomazánkové máslo. Tam se mléko vypracuje a hotové 

se posílá do obchodů.  

     Potom spotřebitel, v tomto případě máma dvanáctiletého Franty. Autem jede do obchodu, 

tam nakoupí (kromě milionu dalších věcí) chleba, šunku a pomazánkové máslo. Doma z toho 

udělá Frantovi svačinu, stojí ji to nějaký čas, ale věří, že synkovi bude chutnat. Franta si 

svačinu vezme a přinese do školy. O velké přestávce se podívá do své krabičky na svačinu, co 

dostal. „Fuj! Co to je?! To jíst nebudu!“, pomyslel si a hodil svačinu do koše. 

A takto končí příběh o svačině, na které makalo hodně strojů, lidí, kteří si s tím dělali starosti 

a taky život zvířete. 

...děti, mějte rozum, jezte svačiny! 

Karel Zámečník, 8.B 

 

 

Ahoj, já jsem Rajče. 

Jsem malé a červené a hledám někoho do mojí party, chtělo bych se stát součástí sendviče, 

nebo chleba, housky či rohlíku. Chtělo bych být pořádně velkou svačinou. Myslím si, že tady 

o polici níž je pan Salám.  

Pomalinku ale jistě jsem se skutálelo k okraji poličky:,,Hej! Rajče! Pomoz mi!" ozvalo se z 

police ve dveřích. Byl to Sýr, podívalo jsem se a uvidělo, jak tam Sýr uvízl mezi vajíčky. 

Hned mě napadlo, že i on je další součástí mého snu:,,Počkej, Sýre, něco vymyslím." 

odpovědělo jsem:,, Skoč, já tě chytím!" Nechápu, co mě to napadlo, ale nebyl čas na 

přemýšlení, on by se tam ten Sýr už dlouho neudržel. Vajíčková armáda vypadala už dost 

naštvaně, ještě chvíli a shodili by ho. Sýr se tedy rozpřáhl a skočil, přímo na mé zelené vlasy. 

Naštěstí se nám oběma nic vážného nestalo. Přemluvilo jsem ho, aby se ke mně přidal. Dostat 

se pak na spodní poličku už nebyl problém. Nějak se to už ve dvou zvládlo, bylo to lehké. 

Když jsem řekl panu Salámovi o mém přání, neváhal a přidal se k nám. Teď nám ještě 

zbývalo najít doktora Máslo. Byl to fakt fajn chlapík. Už jsem se s ním jednou potkalo. Pan 



Salám říkal, že ho naposledy viděl úplně nahoře. Takže jsme vymysleli to, že si na mě vyleze 

Sýr a na něj pan Salám. Ten se potom chytil poličky a vytáhl nás a tak jsme to dělali, dokud 

jsme se nedostali až nahoru lednice, kde nás už doktor Máslo čekal. Prý se o mém snu 

dozvěděl a hned nám chtěl pomoct, jenom nevěděl, kde nás hledat. Teď už jsme byli všichni. 

Já Rajče, pan Salám, Sýr i doktor Máslo. Už jenom stačilo počkat, až někdo přijde a udělá z 

nás opravdu dobrou a velkou svačinu. 
         Hana Koplíková ,8. B 

Pohádka o školní svačině 

Kdysi v malé vesničce se narodil chlapeček jménem Aleš. Již od mala, kdy měl Aleš rozum a 

chodil do školy, chtěl být kuchařem. Respektive, pracovat ve školním bufetu a dodávat dětem 

čerstvé a zdravé svačiny. Jako malý ve škole měl trauma ze školního bufetu. Tehdejší 

svačinářka malému Alešovi dělala naschvál nechutné a nezdravé svačinky. Malý Aleš 

postupem času začal tloustnout, ale Alešovým rodičům bylo nejasné z čeho. Koncem svého 

studia na škole Aleš postupně začal na sobě pracovat a zhubnul. Nastaly prázdniny a Aleš si 

jednoho slunečného dne chystal svačinu, jak to vždy dělal. Nejdřív na desku dal křupavou 

bagetu a začal ji natírat máslem. Najednou se však zatáhlo slunce a začalo pršet. Aleš si 

pomyslel, že to bude jen taková malá přeháňka. Pokračoval ve výběru  potravin do své 

bagety. Přidal  kuřecí šunku, sýr a jeho oblíbené rajče. Jakmile byl s bagetou hotov, přikryl ji 

druhou stranou. Když v tom svrchní část bagetky spadla a znovu a znovu. Aleš si pomyslel, že 

asi má nešikovné ruce, tak si řekl, že si na chvilku odpočine s šálkem dobrého čaje u televize. 

Zatímco Aleš klidně popíjel čaj, na pohodlném gauči, jeho připravená bagetka vstala z linky a 

přesunula se za Alešem do obýváku. Aleš dostal hlad, tak si šel pro svou svačinku. Nikde ji 

neviděl, ale jakmile se otočil, svačina stála před ním a začala povídat Alešovi:" Ahoj můj 

pane, dlouho jsme se neviděli". Aleš měl vykulené oči, otevřenou pusu dokořán. "Ty-ty-

ty...mluvíš?" zeptal se Aleš. Ano, mluvím" řekla svačinka. Aleš začal panikařit a začal honit 

svačinu po bytě. Jejich honička skončila v rohu ložnice...svačina neměla šanci uniknout. Aleš 

zvednul nohu a dupnul na svačinu. Tímto činem zlomil bagetce její šunkové nohy. Aleš se 

ohnul pro bagetu a kousnul si do ní. Dožvýkal poslední sousto bagety, polknul a řekl s radostí: 

" Tak a máš to bageto ". A dál Aleš žil svůj život. 

Jana Skovajsová, 8.B 

 

Pohádka o školní svačině 

 

Narodila jsem se v nedaleké potravinářské továrně ve Vizovicích. Jedna paní vzala moje 

bagetkové tělíčko a začala mi dělat salámové šatičky a šunkové podkolenky. Poté jsem 

putovala po dopravním pásu, kde mě pečlivé zabalili do igelitového sáčku, aby mi nebyla 

zima a pak mi udělali postýlku z krabice vycpané měkkým polystyrenem. Byla tma a zima. 

Chvíli jsem si pospala v chladící místnosti a potom mě vytáhli a zařadili mezi ostatní bagety 

do školního automatu. Měla jsem krásný výhled z okna na zasněžené krajiny. Snila jsem o 

tom, že jednoho dne přijde nějaká hodná holčička a otevře mi vrátka, abych mohla z automatu 

vyskočit a ohlédnout se po okolí. Ubíhal den za dnem a spousta mých kamarádů mizela a já 

ztrácela na chuti a nikdo si mě nechtěl koupit, až jsem nakonec zůstala úplně sama. Dívala 

jsem se na chodbičku, jestli už mě náhodou nejde někdo vysvobodit. Konečně! Přišla malá 

holčička, hodila minci do automatu a vytáhla si mě. Rozbalila igelit a šla se mnou 

ven. „Budeme kamarádky?" Zeptala jsem se, ale ona mi neodpověděla a strčila si mě do své 

uslintané pusy. Jau ! Pomaličku jsem mizela, až ze mě zbyla jenom patka. Ale výhled na 

zasněžené domečky a ten čerstvý vzduch za to stál. 

         Barbora Balůsková, 8.B 

 



                                             

 

 

 

Svět YouTube není jenom o vydávání videí. Jsou tu ještě fanoušci a sponzorské akce 

jako např. Utubering, CineTube, atd. Tyto akce jsou i pro samotné hvězdy internetu 

hodně náročné, ale přesto si je užívají ve velkém. Pojďme si tu dneska rozepsat známé 

akce, které jsou i u nás ve Zlíně! 

 

CineTube – Větší formát, více zážitků 

Tento citát přesně vystihuje akci CineTube, která je tu s námi už 3 roky. Je to setkání 

Českých a Slovenských YouTuberů, kteří předvedou svá díla na velkém plátně v kině. Ve 

Zlíně se objevila 3x. V létě, na podzim a v zimě. Podle Markuse (zakladatele akce) se 

CineTube ukáže příští rok ve všech ročních období. Tedy: na jaře, v létě, na podzim a v 

zimě! Vždy se CineTube uskutečnila ve Velkém kině, které bylo podle všeho největší ze 

všech zastávek. Na každém turné je nás v kině přes 1000 a všichni si to moc užíváme. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utubering 

Akce Utubering, která podle někoho byla špatná a pro někoho dokonalá. Byla trochu jiného stylu. 

Jelikož byl nekonečný počet lístků (lístky mohl mít skoro každý), tak na akci bylo přes 6 000 lidí. Tedy 

jste mohli být rádi, že se dostanete ke stánku s vodou. Akce proto neměla moc velký úspěch. Mohli 

jste tam zahlédnout YouTubery jako je: GoGoManTV, TeriBlitzen, Jirka Král, Hoggy, a další… 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4Fans-To nejlepší z online zábavy naživo. 

Tento festival je tu s námi v České Republice už 4 roky. Každý rok se koná v Praze.  Potkáme tam snad 

všechny YouTubery a YouTuberky československé scény. Co všecho na tomto festivalu najdeme:  

Mainstage- Challeng, Talk show a just dance. 

 

Setkání s YouTubery: Už jsi byl s Pedrem, Hoggym, Vidrailem? Ne? Tak je čas to napravit. 

 

Fotostánek: Zde se můžeš vyfotit s YouTubery. Fotograf ti vyfotí fotku, vytiskne a YouTubeři se ti 

na ni podepíší, není to skvělé?? 

 

Autogramiáda: Hon na podpisy začíná!!  

 

Cosplay: Desítky hodin strávených u výroby kostýmů se musí ocenit. Zde můžeš vidět své oblíbené 

Cosplaye na živo. 

 

Workshopy: Zde se potkají nejzásadnější mozky YouTubové scény, aby si popovídali o 

budoucnosti videa 

A mnoho dalšího…          

V roce 2016 se 4Fans bude konat v Praze v Kongresovém centru 16.-17. Ledna. 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Přikrylová, 7.B 



 Hádej, kdo to je…? 
Dneska jsme si pro Vás připravily rubriku, která spočívá v tom, že z daného obrázku musíte 

uhádnout, o koho se vlastně jedná. Doufáme, že se Vám bude dařit.  

 

 

                                                                     Nápověda:  

 Paní učitelka Eva Maděrová 

 Paní učitelka Lenka Brázdová 

 Paní učitelka Jarmila Vaculíková 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Nápověda: 

 Paní učitelka Eva Maděrová 

 Paní učitelka Lea Mikulová 

 Paní učitelka Iva Fikeisová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          Nápověda:  

 Pan učitel Jaroslav Hrubý 

 Pan učitel Pavel Růžička 

 Pan učitel Petr Fiala 

                                                                                                

 

 

 

 

                                                    

                                                           

                                                                                       Nápověda: 

 Paní učitelka Drahomíra Dziková 

 Paní učitelka Šárka Seidelmannová 

 Paní učitelka Iva Fikeisová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

                                                                                                    Nápověda: 

 Paní učitelka Lenka Brázdová 

 Paní učitelka Klára Trynerová 

 Paní učitelka Karolína Lukešová 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Nápověda: 

 Paní učitelka Iva Fikeisová 

 Paní učitelka Leona 

Lukašíková 

 Paní učitelka Drahomíra 

Dziková 

 

 

                                   

 

 

 

Na ostatní fotky učitelů se můžete těšit v dalším čísle! 

 

Lenka Přikrylová, Linda Pospíšilová, 7.B 



(KŘIVÁ)TAJENKA(pozor v 5. Chyták) 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

1. Věc na vyhazování odpadků. 

2. Domácí mazlíček (kočkovitá šelma). 

3. Šestý den v týdnu. 

4. Král zvířat. 

5. Dopravní prostředek se čtyřmi koly.       

 

Vtipy 

Honzík sedí u zaječí paštiky a nepřetržitě se na ni dívá. 

„Honzíku, proč se pořád díváš na tu paštiku?“zeptala se 

maminka. 

„Píšou tady zaječí a ona neječí a neječí!!!“ 

 

Syn se ptá tatínka:,,Tati, kdy si indiáni malují obličeje?“ 

„Když se chystají do boje.“ 

„Tak si dávej pozor na mámu, stojí před zrcadlem a maluje se!“ 



Malý komár se právě vrátil ze svého letu a nadšeně vypravuje mamince: 

„Mami, to ti bylo prima, představ si, jak já tak letěl, všichni mi tleskali…!“ 

 

Tati, proč mi nedovolíš sednout za volant, jsem přece už dost starý, ne?“ 

Otec: „Ty ano, ale auto ještě ne!“ 

 

„Tati? Proč se musím učit anglicky?“ 

„Víš, synku anglicky mluví půlka světa.“ 

„ A to nestačí?“ 

        Miroslav Keňo, 6.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anketa na  druhém stupni 

1. Nejoblíbenější předmět(y)? 

Český Jazyk  

Tělesná Výchova  

Dramatická Výchova 

 

2. Nejvtipnější učitel(ka)?   

 

Romana Mikošková 

Lenka Brázdová 

 

3. Nejlépe oblékaný(á) učitel(ka)?  

Pavel Růžička 

Klára Trynerová  

Sabina Maliňáková, Michaela Staňová, 6.B 



Víte, že na světě je průměrně 

šest lidí, kteří vypadají přesně 

jako vy ? 
Je 9% šance, že některého z nich někdy potkáte. 

 

 

 

Víte, že hladovost a 

nedostatek spánku jsou 

hlavní příčiny vzteku  

 

 

 

Jan Demeter, 7.B 

 

 

 

 

 



 
Výroba sněhu začíná ještě na zemi. Všechna zvířátka z míst, kde má sněžit, pomáhají a 

jejich cíl je, aby společně zařídili bílou zimu. Když začíná být chladno, tak malá 

zvířátka jako třeba králíci, myši, krysy, potkani a veverky začnou kreslit návrhy 

vloček. Každý z nich musí udělat jednu vločku. Když se z blízka podíváte na vločky 

tak uvidíte, že každá má jiný tvar a velikost. Když mají vločky hotové, tak je vystříhají 

a dají do velkého pytle. Až je pytel plný, odveze ho nějaké větší zvíře jako třeba 

medvěd, srnka, jelen nebo liška. Všechny pytle se vozí do továren na vločky. Zvířátka 

tam usilovně pracují. Nakreslené vločky hodí do hromady sněhu a až je hromada plná 

vloček, tak ji ptáčci vynesou v pytlích do oblak a pustí na zem. Sníh se pomalu snáší. 

Vyprávěla paní učitelka ve škole malým zvířátkům. „ Protože jste už dost staří, 

pomůžete s výrobou sněhu také.“ řekla paní učitelka. Všichni jásali. Ubíhal čas a blížil 

se den, kdy továrna Na kopečku se chystala vypustit první várku sněhu. Pracovníky 

znepokojoval zvuk, který se ozýval z venku. Když přišel ten den, všechna zvířátka se 

šla podívat ven. Z továrny se ale ozýval hlasitý křik o pomoc. Byli tam lidé, kteří 

chtěli zničit houští, ve kterém se schovávala továrna. Museli rychle vymyslet jak je 

zastavit. Lidé nesmí najít jejich tajemství. Napadlo je, že na ně pošlou medvědy. Lidé 

se medvědů polekali a utekli. Mysleli si, že od nich už konečně budou mít pokoj, ale 

stará moudrá sova řekla:  „Ještě se neradujte, když jsem bydlela ve vedlejším lese, tak 

se tam vrátili i s posilami a zbořili celou továrnu. Měli takové střílecí věci, se kterými 

když nás zasáhli, tak jsme usnuli.“ „Dobře, zavoláme si pomoc.“ řekl ježek, který byl 

vedoucí továrny. Na další den se u továrny sešla všechny zvířátka z celého okolí a byla  

připravena na boj. Jak řekla sova, lidé se vrátili i s posily. Ale zvířátka se jich nebála. 

Byl to tvrdý boj, ale zvířátka se nevzdávala. Trvalo to už moc dlouho a tak už si 

mysleli, že se budou muset vzdát. Lidé už začínali kácet keře, když tu najednou se 

kousek od nich ozval zvuk „ Policie, ruce vzhůru. Tohle je přírodní rezervace a bez 

svolení se tu nic kácet nebude. Od té doby byla zvířátka ve větším bezpečí, protože se 

na přírodní rezervaci dával větší pozor. Takže jestli u vás nesněží, je to tím, že lidé ničí 

životní prostředí zvířat. 
 

Iveta Mrhálková, 6.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRANOSTIKY 

Zima 

 

 Čím chladnější zima, tím teplejší léto. 
 Dokud vlaštovička nezašveholí, jara nebude. 
 Je-li nebe čisté, potrvá déle zima jistě, pak-li sněží 

nebo hřmívá, jaro jistě v blízku dlívá. 
 Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře 

bouře časné. 
 Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká. 
 Není-li v zimě sněhu, nebude v létě hub. 
 Zima, kterou konec roku nese, dlouho s námi ještě 

třese. 
 Ať si v zimě chlad, jen když není hlad. 
 Jsou-li dlouho šišky na stromě, zima stálá nebude. 
 Lenivého v zimě ani pec nezahřeje. 
 Oděv chrání v létě před hmyzem, v zimě před 

mrazem. 
 Dobře oblečeným se mráz uctivě klaní, špatně 

oblečené zraní. 
 Zimní čas: Lucie noci upije, Nový rok přidá krok, 

Na Tři krále o hodinu dále. 
 

 

 
Alena Čalová, 9.C 



 

Paní duhy jí po cestě vyprávěla. „Slyšela jsi někdy pověst O Duhových jednorožcích?“  Když se 

Paní duhy zeptala, z Belly zmizel všechen strach a stres. Připomnělo jí to doby, když byla 

ještě hříbátko.„Myslím, že mi ji maminka jako malé klisničce vyprávěla.“ Odpověděla s 

nadšením Bella. „Jednou za čas se narodí jednorožec jiné barvy a ten po čase zmizí, a když se 

vrátí, už nemají svou barvičku, ale jsou bílí jako ostatní jednorožci a nic si nepamatují.“ Řekla 

Bella příběh. „Myslíte tuhle pověst?“ Zeptala se. „Ano, jsi velmi chytrá, Bello.“ Odpověděla 

Paní duhy. „Počkat, jak víte, že se jmenuji Bella?“ Všechen strach se Belle vrátil zpět.„Víš 

Bello, od chvíle co jsi vstoupila do té jeskyně, té ze které jsi přišla, o tobě vím všechno. 

Datum narození, jména tvých rodičů, tvé zájmy a koníčky, tvé přátele.“ Odpověděla smutně 

Paní duhy na otázku. Bella se podívala zpátky na místo, kde stála jeskyně, ale ta už byla 

dávno pryč. Viděla jen fialový les, který byl okolo nich a každým jejím krokem se měnil na 

růžový. „D-dobře a kde to tedy jsme.“ Vykoktala. „Jsme ve Světě duhy Bello. Žiji tu už 2 000 

000 let a za ty 2 000 000 let tu došlo šest, no s tebou vlastně sedm, jednorožců různých 

barev v tomto barevném pořadí-červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová a ty 

růžová.“ Řekla paní duhy. „A tím jsem ti zodpověděla tvou první otázku- jak to myslím že jsi 

zatím jediná.“ Dopověděla. Belle se z tolika informací točila hlava, ale zeptala se na poslední 

otázku. „A kde tady vlastně bydlíte v tom, ehm Duhové planetě, nebo jak jste to říkala.“ Paní 

duhy se zasmála. „Duhová planeta by byla zajímavá, ale tady jsi ve Světě duhy. A můj dům 

uvidíš za chvíli.“ Zbytek cesty šly mlčky. Po chvíli došly k místu, kde byla obrovská bílá vila, 

měla průsvitná duhová okna, velikou zahradu s bazénem, ve kterém byla místo vody duha a 

z komína vycházela duha, která se táhla asi až do nekonečna. Bella si ani neuvědomila, že jí 

poklesla brada. „Tak tohle je můj dům Bello.“ Řekla s úsměvem Paní duhy. „Protože patříš 

k těm jednorožcům, kteří tady ke mně chodí, tak dostaneš jeden pokoj, ukážu ti kde co je, 

nechám tě se trochu vyspat a ráno ti řeknu co dál.“ 

 

 

Markéta Bábková, 6.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARK V ZIMĚ 

                                                              

 

 

 

 

 

  ALTÁNEK V PARKU 

                                                                          

 

 

                                                        FOTKA VLOČKY 

Každá vločka vypadá jinak, ale všechny jsou                                                                                                                                              

na stejném principu jako tahle. Na světě jich                                                                                                            

je několik tisíc, velkých, malých a kreslených                                                                                                     

a všechny vločky, které nám padají z nebe jsou                                                                                                                       

stejné jako ty, které kreslíme  

  

 

 

PTAČÍ BUDKA V ZIMĚ 

                                                                

Eliška Kolaříková, Markéta Bábková, 6.B 


