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Sněhu|ók

Padó snížekb1|Ý, První kou|i uvólíme,
děti z kopce sJíŽdí, druhou no ni postavíme,
sněhu|óky přitom stoví, Ťřetí koule hlovičko
vóŽněje to hodně boví. o do ruky met|ičko.

Nokres|il Pov|ík osínek, 3. Ťřído.

A|e kdyŽ jednou š|o bobovot, Ťok tom nebyly boby.
7epta|asesvé mominky, jest|i jenevidě|o. Á mominko
řek|q, Že ne, Á tok se jeTerezkavydo|o h|edqŤ. Vůbec
je nemohlo nojít o nojednou se z jedné jeskyně ozvol
hlos. Terezka se po|ekolo o schovo|o se za sŤrom. Za
chvíli Vyše| z jes}<yně sněhu|ók, kteý nesl boby. A|e
Terezka vyskočilo o řek|o: ,,Stůj, Ťo jsou moje boby.,,
Sněhu|ók se omluviI o vrótil Terezce boby. Terezko mu
Ťo prominu|o o od Ťé chví|e jsou nej|epší komorrídi.

Nopso| Pov|ík osinek, 3. třída.

Přidóme pór knof líků
zhodně černých uhlíků.
PoŤom sedneme no sóňky,
to budou rodovónky.

5|ožilo Ánetko Shóně|ovó' 5. třído.

Terezčino kouz e|nó zimo

Róno nopod|o hodně sněhu. Děti si vza|y boby o š|y
bobovot. A}e jedna holčičkq Terezka nemě|a boby.
Nemělo ani |yŽe o toké nemě|o sóňky. Jednoho dne se
Terezkadívqlo z okno no děti o nojednou ji nopod|o,Že si
vyrobí svoje boby o zočolo. Vzolo si prkénko, notře|o ho
červenou borvou o vyříz|o no něm kruh, oby si no něj
moh|o sednout. A ještě udě|o|o dvě díry no provózek o šlo
je vyzkoušet. Moc se jí jízdo |íbilo.

Zák|adní škola a Mateřská škola Vraclav
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NokresIi|a K|órko
Bohotcovó, 5. Ťřído.

#ww

Nakres|i|o Áličko Neumonovó, 3. třído.



J p|oneŤě Zimnici

Bylo jednou jedno princezna odeta, kteró mě|o hodně ródo zimu o

rozpoušfět.7imní królovství by|o už skoro z vody místo ce|é z |edu.
odeŤo se strošně bá|a, protoŽe neumělo Žít bez zimy, A|e odeta
neby|ano Zimnici somo, bylo tom ce|ó její rodino.
Její tctínek Leopo|d by| ve|ice chytý, ole s tímto problémem si
neuměl porodít. Tok zovola| kouze|nou v|očku o vyřídi! jí, ot' poprosí
kró|e Artuk,o pomoc. V|očko odletělo, kró| Leopo|d poděkovol o še| si
sednout do svého zimního křeslo, které setaké pomolu rozpoušiělo.
Vločko při|etělo no ploneŤu krá|e Artuše. Kró| Leopo|d o król Artuš
jsou už od ško|y velcí komoródi. Tehdy ještě netušili, že budou někdy
krolovoŤ. Nokres|i lo Rodunko čóstkovó, 5. Ťřído.

Když si Artuš posIech| tu $otnou zpróvu od Leopoldo, hned nořídil vojókům, oby š|i no plonetu

Zimnici o pomohli króli Leopo|dovi. Vojóci ši, jenomže kró| Artuš mě| syno Joronýmo. Ten je

zostovi! o řek|: ,,Stůjte, kró|ovi Leopoldovi pů.|du pomoct sóm.,, Vojóci se divili, ole kró| Artuš

Joronýmo vys|yša| o dol nokó zat , aŤ, se vojóci vrótí o Joroným ot' jde. Joroným se roz|ouč i I o šel.
Ploneto Zimnice by|o b|ízko od jeho domovo. A tok tom by| cobydup. KdyŽ tom vešel, uvidě|, jok

5lunce je ved|eáimnicepór metrů,o proŤo p|onetotoje.

ž( #

Nojednou se ved|e Joronýmo objevi|o kouzelnó ví]o
Aniko o bylo hodně zomročenó, protoŽe se jí její
sestřičky posmívoly o říkaly,Žeje slobó o nic nedokóŽe,
a proto přibIíži|o Slunce k jiné plonetě, oby dokózo;|a ,Že
toká něco umí. Joroným se usmól, protoŽe ho něco
nopod|o. Řekl jí, Že nezó|eŽí na tom, jok je silnó, ole no
Ťom, co mó v srdci. Ániko se pousmó|o o oddó|i|a zpět
Sfunce od plonety Zimnice, Noprovilo tok to, co
způsobi|o. Joroným se roz|oučil o utíko! za princeznou
odetou. odeto mu poděkovo|o. Spřóte|iIi se a koŽdý
víkend se novšřěvovo|i. Nokonec všechno dopodlo dobře
a všchni žiIi št'ostně o s rodostí.

Nopso|o Ánetko Shóně|ovó, 5. třído.

NokresliI Joroušek Krd|,4. Ťřído.
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Zima

Podó, podó, venku sníh,
pojedeme no soních.
Budeme se koulovot
o no kopci bobovot.

Postavíme sněhulóky,
bocu|até pond'u|óky.
Místo nosu mrkvič ku
o do ruky meŤličku.
R,ozh|íží se do|ů zkopce,
je to joko no motorce.
Doufám, Že ho nerozpustí,
aŽ se s|unce zose spustí.

NakresliI Pepíček Drdoj, 2. třído.S|oži|o K|órko Bohotcovó, 5. Ťřído.



KdyŽ přije|i no nómIuvy, hódoli se o princeznuLesněnku. Chrudoš říko!, Že je

zevb,chnejsilnější, o Mokroš říkol, Že jezevb,ch nejkrósnějá. A|e Lesněnko
Žódného z nich nechtělo. Á jok se tok hódali, princezno se jednoho dne
ztrqŤi|o. Poní królovno o pon kró! p|okoli o slzy pro!évoli. Proto król vyhlósi|,Že
kdo z princů vysvobodí o přivede Lesněnku, dostone ji zaŽenu. obo princová
hleda|i všude, a|e Lesněnku nenoš|.. AŽ Chrudoš došal k pařezu, kde byd|e|
ve|ký o ošk|iý povouk. Pto| se i jeho, jest|i nevidě| princeznu Lesněnku. A
povouk řek|,Že ne. Potom k pořezu přiše| i Mokroš. r ten se ošk|ivého povouko
ptol. Á|e dosto| stejnou odpověd' joko Chrudoš. I Vítek se vydo! princeznu
hledot. A|etenvědě|,Žemusí h|edot s rozumem. Po cestě potkol ŽíŽa|u,kteró
by|o zomotonó, no spíše zouz|ovonó. VíŤekjí pomohl. Pok potkol toké jeŽka,
kteý mě! v čumáčku zopíchnutou bod|inku. Vítek mu ji vytóh|. JeŽek mu řekl,
ot' si ji schovó, Že se mu bude hodit. A tok šel Vítek dó|, aŽ konečně přišel k
pařezu,vekterém bydle| povouk. A tok tomu povoukovi Vítek pohrozi|,Že
jest|i mu Lesněnku nedó, zapíchne do něj bod|inu. Povouk mu Lesněnku do| . A
bylo svoŤbo. 

Napso|o K|órko Bohotcovó,5. třído.

Pohódko o prince zně Lesněnce
Dne 8. únoro se ve škole konolo pohádko o princezně Lesněnce.
Pohódko by|o pěknó o zóbovnó. Hró|o to poní, kŤeró.už u nós ve ško|e
jednou hró!o. Príncezna Lesněnko si vyh!ídlo chlopce Vítko . By! to
somozřej m ě t aké pri nc z Nemon i c . cht ě| Lesněn ku za Ženu,o| e poní
krá|ovno, kteró se jmenovolo Lesněno, o król, kteý se jmenovo|
Lesoň, nechtě|i, oby si Lesněnko vzo|o za muŽe Vítko, protože byl
chudý princ. ÍenomŽe Lesněnko říko|o, Že je nejodvóžnějš o
nejhezčí. Jednoho dne pon kró! o poní królovno chtěli Lesněnce
připrovit ples, kom Pozvou jen ty nejbohotš prince, které znojí.
tredenz nich byl princ Chrudoš o druhý princ Mokroš.

Nokresli |o Rodunko čósŤkovó,
5. třída.

Uhodni o dop|ň

1. Kolik mó zimo měsíců? 2. Jokou borvu mojí rompouchy?
3. V zimě stovíme a jezdíme na

Bruslíme noPodó
. V zimě chodí Tři

No rybnících nebo no k|uzištích

Hódonky
treden kus je zeŽe|eza, druhý ze dřeva aŽádný
řemeslník sebez toho nemůŽe obeJít.

PřiproviI Jaroušek Kró|,4. třído.

čtyri synci se pořód honí o nikdy se nedohoní.
Jíné šatí o somo je nohó.
Bí|ý srp, se kteým se nedó sekot.
Rychle setočí, oŤočí se zq rok.

Vymys|e| Joroušek Król,4. třído.

. Topíme v
Lyžujem e na

V zimě ie brzo

Vymysle|o Á|ičko Neumonovó, 3. třído.



Pro chyŤré hlovičky
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Vymys|e|o Rodunko Cástkovó, 5. třído.
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Vymys|elo Rodunko čósŤkovó, 5. třído.
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\-/ Vymys|e|o Moruško čihóková,

x 
3.třído.

y vyborvi Ž|utě
i vyborvi červeně
ů vyborvi modře

Vymys|e| Pov|ík osínek, 3. třído.
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V|očky v tomto čísle nokres|i|o K|órko Bohotcovó, 5. Ťřído.



'\ ý{u 1. Pomóhó nám Ťo při m|uvení
2. obyvote|é Ameril<y
3. Mele se tom mouko
4.Pískóto o foukóme do toho
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Vymys|e| Joroušak Král,4. třído.

pro chytré h|ovičky

treš'rě přišy 4 dět|. A také přiš|i ? rodiče. Kolik mojí děti

mó jedny sóně? Za chví|i 45 dětí odešlo. Ko|ik dětí je
Vymys|elo Rodunko Čóstkovó, 5. třído.

.lw

Vymys|elo Á|ičko Neumonovó, 3. třído.

S|ovní ú|ohy

No kopec přišo ško|o s ó5 dětmi.
dohromody sóněk, jest|iŽe kaŽdý
dohromody ještě no kopci?

V ziměmominko upek;o 90 ko|óčů. Pepík sněd! 38 ko|óčů. lútominko upeklo ješfě 49 kolóčů.

Kolik ko|óčů zůstolo? Vymys|elPovlík osinek, 3. třído.

Povel upek| 5 ko|óčů o Rodek sněd| 2

*,ffiÍ: Vymys|elo A|ička Neumonovó, 3. třído'

4,ď
Vymys|e|o K|órko BohoŤcovrí, 5. třído.

Spróvné odPovědi z tohoto číslo:
Hidonky: sekero, ko|a u vozu, jehlo, měsíc, ploneto Země

Uhodni o doplň: 3, průh|ednou, sněhu|óko, soních, krbu, sníh, |edě,kopci,królové, tmo, brus|íme

slovní úlohy: ?o děŤí,3 kolóče. 24 dětí o ó9 soní, 101 kolóč.

Křížovky: viočko, rompouch, sněhulók, kot'átko, zimo, oronge purple



Roční období no póIech

severním o jižním pó|u jsou jan dvě roční
období, kteréŤrvojí 6 měsíců: |éto azimo.
od ?t. červno do ?t. prosince je no
severním pó|u Iéto. S|uneční poprsky no něj
dopodojí tok, že to vypodó, Že Slunce
nezapadá. Dny jsou dlouhé o noci téměř
Žódné. V tomto období je no jižním pólu
zima.S|uneční poprsky no něj nedosóhnou, o
tok jsou noci velmi dlouhé o dny skoro
Žódné.
od2l. prosince do27. červno seZemě
odk|óní od S|unce. No severním pó|u je
tedy zimo o no jižním pólu opět |éto.

nópovědo:
fio|ovó - vio]et

Mi|í čtenáři, první pololetí utek|o jako voda a naše ško|ička se dosta|a do poIoletí druhého.
Ghtěla bych Vás informovat o akcích, které proběh|y od zaěátku roku 2o1o a souěasně
nastínit přehIed akcí, které nás v letošním roce ještě čekají a na které se uŽ těšíme.

Během měsíce ledna nás navštívili předškoláčci ze Stradouně i z Vraclave' Přiš|i se podívat na své
kamarády a h|avně na školičku, do které od záYí nastoupí.
Zápis prvňáčků proběhl 5.2.2010. V letošním roce jsme budoucí školáčky přivíta|i v pravé
indiánské škole. UŽ u dveří na ně čekal šáša Smíšek, kteý je i s rodiči odved| k zápisu.
Během něho Žáéci p|nili spoustu záludných indiánských úkoIů. Zakaždý splněný úkol přibylo
Žáčkům na indiánské čelence jedno pírko' A od zápisu uŽ odcháze|i praví budoucí školáčci, malí
indiáni.
V letošním roce přišlo k zápisu 17 předško|áčků. Jsme rádi, Že si vybrali naši školičku, a moc se na
ně těšíme.

A také pozvání pro rodiče:
PRo RoDlčE

Mťasoláfuořan{
Přijd'Íe si vy:(ocšeÍ práci
s neÍradičnío o a|ená|eo.

|9. 5,2o|o výroba (aaoic(éýo lÍvěiináče
DiS. rlliroďavať|tolá

ýždy od $.oo bod' ťo š|1ole
Cernl tro,-fič

Akce, které nás ještě čekají:
Přehlídka dětských recitátorů - ško|ní kolo 2,3.
Náhradní hodina p|avání 12.3'
Pohádka - Staré pověsti české - p. Bí|ek 30. 3.
Jeden za všechny' všichni za jednoho . etika 9.4.
Třídní schůzky rodičů 20.4.
Odpady - projekt 21. 4.
Den Země ve V. M. 22.4.
Dětský Staročeský jarmark 9. 5.
zoo o|omouc - výlet 28.6.

Nezapómeňte na naše internetové stránky.
Najdete tam informace i nové fotografie'
http : //www. zsv raclav. cz

2í. čeívon 21. proeinoc


