Zák|adníškola a Mateřská škola Vraclav
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Sněhu|ók
Padó snížekb1|Ý,
Přidóme pór knoflíků
Prvníkou|iuvólíme,
děti z kopce sJíŽdí,
druhouno ni postavíme,zhodně černýchuhlíků.
sněhu|ókypřitom stoví, Ťřetíkoulehlovičko
PoŤomsednemeno sóňky,
vóŽněje to hodněboví. o do ruky met|ičko.
to budourodovónky.

NokresIi|aK|órko
Bohotcovó,5. Ťřído.

5|ožiloÁnetkoShóně|ovó'5. třído.

Terezčino
kouze|nózimo
Róno nopod|ohodně sněhu. Děti si vza|y boby o š|y
bobovot. A}e jedna holčičkqTerezka nemě|a boby.
Nemělo ani |yŽeo toké nemě|osóňky. Jednoho dne se
si
Terezkadívqloz oknonoděti o nojednouji nopod|o,Že
vyrobísvoje bobyo zočolo.Vzolosi prkénko,notře|oho
červenouborvouo vyříz|ono něm kruh, oby si no něj
dvě díryno provózeko šlo
moh|osednout.A ještěudě|o|o
je vyzkoušet.
Moc se jíjízdo|íbilo.

osínek,3. Ťřído.
Nokres|ilPov|ík

A|e kdyŽ jednou š|obobovot,Ťoktom nebyly boby.
jest|i jenevidě|o.Á mominko
7epta|asesvémominky,
Vůbec
řek|q,Že ne,Á tok se jeTerezkavydo|oh|edqŤ.
je nemohlonojíto nojednouse z jednéjeskyně ozvol
hlos.Terezka se po|ekoloo schovo|ose za sŤrom.Za
sněhu|ók,kteý nesl boby. A|e
chvíliVyše|z jes}<yně
Terezkavyskočiloo řek|o:,,Stůj,Ťojsou mojeboby.,,
Sněhu|ókse omluviIo vrótil Terezce boby.Terezkomu
komorrídi.
o od Ťéchví|ejsou nej|epší
Ťoprominu|o
osinek,3. třída.
Nopso|Pov|ík

# ww

3. třído.
ÁličkoNeumonovó,
Nakres|i|o

Zimnici
J p|oneŤě
Bylo jednoujedno princeznaodeta, kteró mě|ohodně ródo zimu o
królovstvíby|oužskoro z vody místoce|éz |edu.
rozpoušfět.7imní
odeŤo se strošněbá|a, protoŽe neuměloŽít bez zimy, A|e odeta
neby|anoZimnicisomo,bylotom ce|ójejírodino.
Její tctínek Leopo|dby| ve|ice chytý, ole s tímto problémemsi
v|očkuo vyřídi!jí, ot' poprosí
neumělporodít.Tok zovola|kouze|nou
odletělo,kró| Leopo|dpoděkovolo še|si
kró|e Artuk,o pomoc.V|očko
sednoutdo svéhozimníhokřeslo, kterésetaképomolurozpoušiělo.
Vločkopři|etělono ploneŤukrá|e Artuše.Kró| Leopo|do król Artuš
jsou užod ško|yvelcíkomoródi.Tehdyještěnetušili,žebudouněkdy
Nokres|ilo Rodunkočóstkovó,5. Ťřído.
krolovoŤ.
Kdyžsi Artuš posIech|tu $otnou zpróvu od Leopoldo,hned nořídilvojókům,oby š|ino plonetu
Vojóci ši, jenomžekró| Artuš mě| syno Joronýmo.Ten je
Zimnici o pomohlikróli Leopo|dovi.
pomoctsóm.,,Vojóci se divili, ole kró| Artuš
zostovi!o řek|: ,,Stůjte,kró|oviLeopoldovipů.|du
i I o šel.
o dol nokózat, aŤ,se vojóci vrótí o Joronýmot' jde. Joronýmse roz|ouč
Joronýmovys|yša|
PlonetoZimniceby|ob|ízkood jeho domovo.A tok tom by| cobydup. KdyŽtom vešel,uvidě|,jok
5lunceje ved|eáimnicepórmetrů,oproŤop|onetotoje.
Nojednou se ved|e Joronýmo objevi|o kouzelnó ví]o
Aniko o bylo hodně zomročenó,protoŽe se jí její
3"
o říkaly,Žejeslobóo nic nedokóŽe,
sestřičkyposmívoly
:<
Sluncek jinéplonetě,obydokózo;|a
a protopřibIíži|o
,Že
-F
toká něco umí.Joroným se usmól, protoŽe ho něco
#
ž(
Řekl jí, Že nezó|eŽí
na tom,jok je silnó,ole no
nopod|o.
Ťom,co mó v srdci. Ániko se pousmó|oo oddó|i|azpět
L
Sfunce od plonety Zimnice, Noprovilo tok to, co
způsobi|o.
Joronýmse roz|oučilo utíko!za princeznou
Spřóte|iIi se a koŽdý
odetou. odeto mu poděkovo|o.
Nokonecvšechnodopodlodobře
víkendse novšřěvovo|i.
a všchnižiIišt'ostněo s rodostí.
k-
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Nopso|oÁnetko Shóně|ovó,5. třído.

NokresliIJoroušekKrd|,4.Ťřído.

Zima

sněhulóky,
Postavíme
pond'u|óky.
bocu|até
Podó,podó,venkusníh,
Místonosumrkvičku
pojedemeno soních.
o do ruky meŤličku.
Budemese koulovot
se do|ůzkopce,
R,ozh|íží
o no kopcibobovot.
je to joko no motorce.
Doufám,Že ho nerozpustí,
aŽ se s|uncezose spustí.
S|oži|o
K|órkoBohotcovó,5. Ťřído.

Drdoj, 2. třído.
NakresliIPepíček

Pohódkoo princezně Lesněnce
Dne 8. únorose ve školekonolopohádkoo princezně Lesněnce.
u nós ve ško|e
Pohódkoby|opěknóo zóbovnó.Hró|oto poní,kŤeró.už
jednou hró!o.PrínceznaLesněnkosi vyh!ídlochlopceVítko. By! to
e poní
somozřejmě t aképrinc z Nemonic. chtě| Lesněnku za Ženu,o|
krá|ovno,kteró se jmenovoloLesněno,o król, kteý se jmenovo|
Lesoň,nechtě|i,oby si Lesněnkovzo|oza muŽeVítko,protožebyl
chudý princ. ÍenomŽeLesněnko říko|o,Že je nejodvóžnějšo
nejhezčí.Jednoho dne pon kró! o poníkrólovno chtěli Lesněnce
připrovit ples, kom Pozvoujen ty nejbohotšprince,kteréznojí.
tredenznichbyl princChrudošo druhýprincMokroš.
Chrudošříko!,Že je
hódolise o princeznuLesněnku.
KdyŽpřije|i no nómIuvy,
o Mokroš říkol,Žejezevb,ch nejkrósnějá.A|e Lesněnko
zevb,chnejsilnější,
Žódnéhoz nich nechtělo.Á jok se tok hódali, princeznose jednoho dne
Proto król vyhlósi|,Že
Poníkrólovnoo ponkró! p|okolio slzy pro!évoli.
ztrqŤi|o.
o přivedeLesněnku,dostoneji zaŽenu.obo princová
kdo z princůvysvobodí
AŽ Chrudošdošalk pařezu, kde byd|e|
hleda|ivšude, a|e Lesněnkunenoš|..
ve|kýo ošk|iý povouk.Pto| se i jeho, jest|i nevidě|princeznuLesněnku.A
povouko
povoukřek|,Že ne.Potomk pořezu přiše|i Mokroš.r ten se ošk|ivého
ptol. Á|e dosto| stejnou odpověd'joko Chrudoš.I Vítek se vydo! princeznu
h|edots rozumem.Po cestě potkolŽíŽa|u,kteró
hledot.A|etenvědě|,Žemusí
by|o zomotonó,no spíšezouz|ovonó.VíŤekjípomohl.Pok potkol toké jeŽka,
Vítekmuji vytóh|.JeŽekmuřekl,
bod|inku.
zopíchnutou
kteý mě!v čumáčku
ot' si ji schovó,Že se mu bude hodit.A tok šelVítek dó|,aŽ konečněpřišelk
pařezu,vekterém bydle|povouk.A tok tomu povoukoviVítek pohrozi|,Že
jest|i muLesněnkunedó, zapíchnedo něj bod|inu.PovoukmuLesněnkudo|. A
bylo svoŤbo.

Napso|oK|órkoBohotcovó,5.třído.

Nokresli|oRodunkočósŤkovó,
5. třída.

Uhodnio dop|ň
1.Kolikmó zimoměsíců?
3. V ziměstovíme

2. Jokouborvumojírompouchy?
v
. Topíme
a jezdímena
e na
Lyžujem
no
Bruslíme

Podó
. V zimě chodíTři

nebono k|uzištích
No rybnících

V zimě ie brzo
Vymysle|oÁ|ičkoNeumonovó,3. třído.

Hódonky
tredenkus je zeŽe|eza,druhý ze dřeva aŽádný
řemeslníksebez toho nemůŽeobeJít.
PřiproviIJaroušekKró|,4. třído.

čtyrisynci se pořód honío nikdy se nedohoní.
Jínéšatío somoje nohó.
Bí|ýsrp, se kteým se nedó sekot.
se zq rok.
Rychle setočí,oŤočí
Vymys|e|JoroušekKról,4. třído.

Pro chyŤré
hlovičky
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RodunkoCástkovó,5. třído.
Vymys|e|o
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Vymys|e|oMoruškočihóková,

3.třído.
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5. třído.
Vymys|eloRodunkočósŤkovó,
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vyborviŽ|utě
vyborvi červeně
vyborvimodře

osínek,3. třído.
Pov|ík
Vymys|e|
v tomtočíslenokres|i|o
K|órkoBohotcovó,5. Ťřído.
V|očky
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1. PomóhónámŤopři m|uvení
2. obyvote|é Ameril<y
3. Mele se tom mouko
4.Pískóto o foukómedo toho
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Vymys|eloÁ|ičkoNeumonovó,3. třído.

Vymys|e|JoroušakKrál,4. třído.

S|ovníú|ohypro chytréh|ovičky
přišy 4 dět|.A taképřiš|i? rodiče.Kolikmojíděti
No kopecpřišo ško|os ó5 dětmi. treš'rě
dětíje
dohromody sóněk, jest|iŽe kaŽdý mó jedny sóně? Za chví|i45 dětí odešlo.Ko|ik
RodunkoČóstkovó,5. třído.
Vymys|elo
dohromodyještěnokopci?
upekloješfě49 kolóčů.
lútominko
Pepíksněd!38 ko|óčů.
upek;o90 ko|óčů.
V ziměmominko
osinek,3.třído.
Vymys|elPovlík
zůstolo?
Kolik ko|óčů

o Rodeksněd|2
Povelupek|5 ko|óčů

*,ffiÍ:

Vymys|eloA|ičkaNeumonovó,3. třído'

4,ď
5. třído.
K|órkoBohoŤcovrí,
Vymys|e|o

SpróvnéodPovědiz tohoto číslo:
Hidonky:sekero,ko|au vozu,jehlo, měsíc,plonetoZemě
tmo,brus|íme
soních,krbu,sníh,|edě,kopci,królové,
sněhu|óko,
Uhodnio doplň:3, průh|ednou,
slovníúlohy:?o děŤí,3kolóče.24 dětío ó9 soní,101kolóč.
viočko,rompouch,sněhulók,kot'átko,zimo,orongepurple
Křížovky:

Roční
obdobíno póIech
severním
o jižnímpó|ujsoujan dvě roční
období,kteréŤrvojí
6 měsíců:
|étoazimo.
od ?t. červno do ?t. prosince je no
poprskyno něj
severnímpó|uIéto.S|uneční
dopodojí tok, že to vypodó, Že Slunce
nezapadá.Dny jsou dlouhéo noci téměř
Žódné.V tomto obdobíje no jižnímpólu
poprskynoněj nedosóhnou,
zima.S|uneční
o
tok jsou noci velmi dlouhéo dny skoro
Žódné.
od2l. prosincedo27.červnoseZemě
odk|óníod S|unce.No severnímpó|uje
tedy zimoo no jižnímpólu opět |éto.

nópovědo:
fio|ovó- vio]et

21.proeinoc

2í. čeívon

Mi|íčtenáři,prvnípololetíutek|ojako voda a našeško|ičkase dosta|ado poIoletídruhého.
Ghtěla bych Vás informovat o akcích, kteréproběh|y od zaěátku roku 2o1o a souěasně
nastínit přehIed akcí, které nás v letošnímroce ještě čekajía na kterése uŽ těšíme.
předškoláčci
Během měsícelednanás navštívili
ze Stradouně i z Vraclave'Přiš|ise podívatna své
kamarádya h|avněna školičku,
do kteréod záYínastoupí.
proběhl 5.2.2010.V letošním
přivíta|i
rocejsme budoucíškoláčky
Zápis prvňáčků
v pravé
kteý je i s rodičiodved|k zápisu.
indiánské
škole.UŽ u dveřína ně čekalšášaSmíšek,
Běhemněho Žáécip|nilispoustuzáludnýchindiánskýchúkoIů.
Zakaždýsplněnýúkolpřibylo
jedno
pírko'
A od zápisu uŽ odcháze|ipravíbudoucíškoláčci,
Žáčkům
na indiánskéčelence
malí
indiáni.
Jsme rádi,Že si vybralinašiškoličku,
V letošním
rocepřišlok zápisu 17 předško|áčků.
a moc se na
ně těšíme.
A taképozvánípro rodiče:
Akce, kterénás ještěčekají:
kolo
2,3.
Přehlídkadětskýchrecitátorů
- ško|ní
PRo RoDlčE
12.3'
Náhradní
hodinap|avání
Pohádka - Starépověstičeské- p. Bí|ek
30. 3.
.
jednoho
Jedenza všechny'všichniza
etika 9.4.
20.4.
Třídníschůzkyrodičů
Přijd'Íesi vy:(ocšeÍ práci
projekt
21.
4.
s
OdpadyneÍradičnío
o a|ená|eo.
22.4.
DenZeměve V. M.
jarmark
9. 5.
DětskýStaročeský
(aaoic(éýo
|9.5,2o|ovýroba
lÍvěiináče
28.6.
zoo o|omouc- výlet

Mťasoláfuořan{
DiS.rlliroďavať|tolá

Nezapómeňtena našeinternetovéstránky.
Najdetetam informacei novéfotografie'
http://www.
zsv raclav.cz
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