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MĚSÍCE 

Václav  Čtvrtek 

             Leden je měsíc plný ledu,              květen se říká podle kvítí, 

únor zavolá skřivánka                 červen si na svět sluncem svítí, 

              březen dá první lžičku medu,       červenec po jahodách voní, 

             v dubnu se čistí studánka,             srpen si bleskem zakřeše, 

 

v září se sejdem pod jabloní, 

v říjnu déšť pleská po střeše, 

listopad svléká stromům šaty, 

v prosinci zrajou hvězdy zlatý. 



 

 

 

 

!!!!  GRATULUJEME  !!!! 

 



POJĎTE S NÁMI  NA VÝLET : 
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Páťáci na Tyršovce…☺ 



 

Páťáci v muzeu…☺ 

 



 

 



 

 



 

Velká katastrofa

Jednoho obyčejného rána se víla Modřenka, která žila v rudé červené růži, když vylezla z růže, tak uviděla, že se něco 

děje. 

Všude byly zvadlé rostliny.   Šla  za    svým kamarádem skřítkem Vincentem. Když se to  Vincent dozvěděli, začali s tím 

něco dělat. Vypravili se   podívat   na   všechny rostliny. Nakonec se šli podívat na kouzelný strom, který pomáhal 

všem rostlinám. Kouzelný strom nebyl vůbec zvadlý. Nevěděli, co se to stalo.   

Zjištˇovali  co se to děje. Hlídali strom i rostliny ráno, odpoledne i večer nikdy se nic, ale nestalo. Vílu Modřenku už to 

moc nebavilo být celý den vzhůru, když věděla, že se nic nestane. Oba si šli lehnout a najednou něco uslyšeli. Když 

vylezli, tak venku nic nebylo. Další den hledali stopy  toho co se tady včera  stalo, nic ale nenašli.  Večer se koukali co 

se venku děje. Kouzelný strom začal zpívat a rostliny se začali  probouzet. 

Každý  večer   zaléval rostliny skřítek Krištof. Večer ho sledovali a uviděli ho, že zalévá jenom kouzelný strom a ne 

rostliny. 

Ráno víla Modřenka a skřítek Vincent se šli podívat za Krištofem. Krištof jim řekl, že kouzelný strom potřebuje více 

vody než rostliny. Víla Modřenka a skřítek Vincent mu vysvětlili, že by měl zalévat  všechny rostliny ne jenom kouzelný 

strom. 

Další den skřítka Krištofa pozorovali. Udělal vše tak, jak mu řekli. Krištof jim za to ještě poděkoval. A rostliny 

už byly  št´astné  . 

 



 

 



 

Zápisník hrdinů 

Arboreta 

Ahoj mé jméno je Atlanie. Budu vám vyprávět příběh, jak jsem společně s mými přáteli 

zachránila Arboretum.  

Ale kdo vlastně jsme? My jsme skřítci, kteří bydlí nedaleko Arboreta a společně jsme 

parta dobrých kamarádů. Rik je velký kouzelník, Ratanda je moje dobrá kamarádka, Karlos je 

znalý bylinkář s obrovským herbářem, do kterého si zapisuje každou novou rostlinku, Hubert 

je milovník jídla, já maluji a ráda zažívám adrenalinová dobrodružství. Dohromady trávíme 

hodně času. 

Jednou na procházce nám posel královny Arboreta předal vzkaz: „Arboretum je na 

pokraji zkázy, došly nám zásoby vody kvůli toho naše domovy v rostlinách usychají!“ Ihned 

jsme s partou začali přemýšlet nad tím, jak vyřešit nebezpečnou situaci v království. Měli jsme 

hodně nápadů, ale ten nejlepší byl, že bychom vytvořili potrubí, které by vedlo vodu z jezírka 

ke každé rostlině v Arboretu. Rozhodně to nebude tak lehký úkol, jak se na začátku zdálo. 

Protože je v Arboretu hodně rostlin, které potřebují vodu, tak výstavba potrubí nám pěti bude 

trvat hodně dlouho, ale když budeme třeba spolupracovat zvládneme to do čtyř měsíců. Tak 

abychom začali. Ratanda si vzala lopatu, Hubert se zase cpal, Rik začal kouzlit a hrabal 

rychleji než ostatní. „Kde je Karlos?“ ptala se Ratanda. „Studuje rostliny“, „zajdeme pro něj ať 

nám přijde pomoct “. Našli jsme Karlose u růže, jak si jí dumavě prohlížel. Řekli jsme mu ať už 

přijde. On povzdychl a šel za námi. Pokračovali jsme v kopání. Je hlavní si udržovat úsměv na 

tváři. Kopali jsme a kopali, ale najednou jsme nemohli kopat dál, protože tam bylo něco moc 

tvrdého. Přemýšleli jsme nad tím, co by to mohlo být? „Kámen!“ vykřikl Rik, „to znamená, že 

už jsme na začátku Arboreta“, „ale co s tím kamenem budeme dělat? Teď se nedostaneme 

 



dál!“ „Budete ho muset podkopat“, řekl neznámý skřítek. Byl to skřítek Charabár. Charabár 

byl hodný, ale hodně mrzutý, dohodli jsme se s ním, že nám pomůže, protože tam nahoře 

bydlí. Charabár nám pomohl a bez problémů jsme se dostali na konec Arboreta  

A zpátky k projektu FINANCE  PRO  RADOST :  
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UZAVŘENÍ   ŠKOL 
 

od 11.března 2020         do 25.května 2020 

 

BEZ   ROUŠKY 

 

ANI   KROK! 

 

z důvodu : pandemie KORONAVIRU (COVID-19) 
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Covid-19 

 

Koronaviry byly původně známy, jen jako původci infekcí zvířat –ptáků a savců. 

Koronavirus je infekční onemocnění. Virus je původem z čínského Wu-chanu. 

Nejvíce to ohrožuje staré a nemocné lidi, kterým hrozí nebezpečí. Ovlivnilo to spoustu lidí.  

Lidé, kteří byli s nakaženými v kontaktu musí být v karanténě. Ostatní lidé mají taky omezený pohyb 

můžou si zajít do obchodu, do práce nebo něco důležitého zařídit. Na obličeji musíme mít stále 

roušku, abychom někoho nenakazili. Někteří lidé přišli o práci. Děti nechodí do školy, protože se 

Covid-19 rychle šíří. 

Mě koronavirus ovlivnil, že nemůžu chodit do školy, nemůžu jít ven s kamarády, jezdit na výlety, do 

obchodů. Naopak se mi líbí, že se lidé k sobě začali chovat hezky a všichni si vzájemně pomáhají. Šijí si 

doma roušky pro sebe i pro ostatní lidi. Mladí lidé pomáhají s nákupy starším a nemocným lidem. 

Přála bych si, aby tahle nemoc rychle skončila a neumírali lidé. 

 



Korona virus 

korona virus mě hodně vadí, a nevidím tam moc výhod      

➢ vadí mi, že nechodíme do školy a dostáváme hodně úkolů 
➢ už ani nemohu bez roušky jít za plot  
➢ mám strach, že vláda vyhlásí úplný zákaz vycházení 

z domu, protože alespoň si chodím hrát na zahradu 
➢ za ty dva měsíce doma tak ztloustneme, protože ani ten 

tělocvik nepomůže 
➢ už mě štve, že musím přes aplikaci google duo hrát 

s panem učitelem na flétnu 
➢ rodičům se nelíbilo, že jsem často na počítači, tak jsem si 

řekl, že to omezím a rázem na počítači musím být 

mnohem více než naposledy  
➢ jediná výhoda, kterou tam vidím je, že lidé mohou 

zachránit svět ležením u televize       

 

 



ČTVRŤÁCI    VAŘILI  ČAJÍČKY 
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Dopoledne učíme se,   

odpoledne trávím v lese.   

Tam je krásně, čistý vzduch, 

v zdravém těle, zdravý duch. 

 

Když jsme měly dlouhou chvíli,   

vajíčko jsme vyrobily. 

K tomu ještě přáníčko, 

ať potěší srdíčko. 

 

Na zelený čtvrtek, pašije se četly,   

my dělaly těsto, mazance jsme pekly. 

Na kolech jsme vyjely, 

cyklostezky projely. 

 

Na velký pátek měl taťka narozky 

a tak jsme kreslily přání a obrázky. 

Pro česnek medvědí jsme se s ním vydaly 

a plnou tašku i mamce natrhaly. 

Je to prý zdravé velice, 

na srdce, cévy i pro naše plíce. 

 



 

 

Bílou sobotu v lese jsme trávily, 

šlapaly do kopce, pěkně se zpotily.   

Beránka upekly, zdobily perníčky, 

pro naše dědy i naše babičky. 

 

Na Velikonoční neděli, 

jsme se pěkně najedli.  

Kachničku se zelím, domácím knedlíkem, 

zajedla jsem ještě slaďoučkým perníkem. 

Pak procházka kolem řeky Opavice,   

tlačily mě boty, au, už nikdy více!   

Zajíček za dveřmi sladkosti nechal, 

že se bojí korony, tak raději spěchal. 

 

V pondělí mě vzbudil skvěle, 

děda s vodou u postele. 

Hody hody doprovody, 

vylil na mě kyblík vody.  

Karabáčem vyšlehal 

a voňavkou nastříkal. 

 

Tímhle končí příběh můj 

 a jaký byl zas ten tvůj? 

 

 



Velikonoce 
 

Velikonoce mám velmi rád, 

protože mohu déle spát. 

Nejdeme do školy 

a nemáme žádné úkoly.  

Na zelený čtvrtek jsem byl venku,  

a natáčel video pro učitelku.  

Večer jsme k telce usedli 

a na bohoslužbu hleděli. 

V pátek jsme pekli lívanec a berana, 

 

mamka z toho byla velmi znavená. 

Večer byly velkopáteční obřady, 

ale po nich nemohli být žádné hody. 

Byl ještě půst-poslední den  

a já měl velký sen. 

Že do masa se zakousnu 

a něco dobrého k tomu smlsnu.       



Na bílou sobotu, 

jsme měli velkou robotu. 

Celý den jsme uklízeli, 

a večer k telce na mši jsme běželi.  

V neděli jsem se dočkal řízků konečně, 

dal jsem si ho s tatarkou a bylo to výtečné.  

Odpoledne jsme šli na výlet do Šilheřovic, 

už tam nepůjdu nikdy víc.  

 

Stezka to byla náročná, 

i když otec říkal, že je naučná. 

Trochu jsme bloudily, 

ale nakonec jsme se dobře vrátily. 

V pondělí jsme mamku s Terkou vyšlehali 

a potom po zahradě zajíčka hledali. 

Odpoledne jsme se na gauči váleli, 

protože jsme dodat síly potřebovali. 

V úterý vše končí, 

s Velikonocemi se loučí,  

Lukáš Fojtík z Kozmic 

Je to všechno na nic. 



NEZAPOMNĚLI JSME NA 

MAMINKY : 

        

 

         

 

 

       -   



 

 

             

 

                         

Báseň pro maminku. 

Maminky mají svůj den 

a já myslím na tebe jen.                                                        

Protože ty jsi nejlepší, 

posílám pusinku největší. 

Mám tě moc ráda, mami!  (Hanka Dziehlová)      



 

 



  

 

      



 PŘÍBĚH STATEČNÉ HOLKY 

Byl jednou jeden kluk. Tedy vlastně holka. A ta byla moc hodná. Ale po pravdě, jí kamarádi moc 

nemuseli. A tak neměla žádné kamarády ani kamarádky. Ale i přesto měla 

krásné jméno. Jmenovala se Valentýnka. Valentýnka měla krásně zelená očka. 

Taky měla krásné zrzavé vlásky. Popravdě byla moc krásná. 

Ale protože bydlela ve vesnici, byla moc špinavá. Dokonce se ji děti posmívali: 

„ Špinavá holka fuj, fuj, fuj“ to se holčičce moc nelíbilo. Dokonce ani jejím rodičům. 

Přišlo pondělí, a děti se chystali na školní výlet, okolo  

vesničky kde Valentýnka bydlela. Ta vesnička se jmenovala Zelená dolina. 

Ale nejdřív paní učitelka řekla: „ Děti, seřaďte se do dvojic“ to pro Valentýnku byl malér. 

Ale protože, jich bylo 23 tak Valentýnka jako vždy byla s učitelkou. Učitelka řekla: 

„Valentýnko, proč nejsi s Terezkou nebo s Kačkou???“ a Valentýnka odpověděla: 

„Proto, proto, proto“ Valentýnka začala koktat: „POTOŽE MĚ NIKDO NEMÁ RRÁD…“ 

A začala plakat:  „Valentýnko neplakej“ řekla učitelka. Celá třída si ji  

nevšímala a mlela si svoje, a tak šli. Holčičky zpívali: „a raz a dva a tři a čtyři a……“ 

Holčičky se posmívali Valentýnce že neumí zpívat. Ale to nebyla pravda. 

Protože to bylo naopak. Valentýnka zpívala jako ptáček. Holčičky, se jí posmívali proto 

že Valentýnce, záviděli. Po chvilce zabloudili. Holčičky křičely: „ Áááááááá pomoc, pomoc, 

zabloudili jsme, kdo nám pomůže!!!!!“ „kdo tady bydlí???“ zeptala se učitelka. Valentýnka  

křičela: „já vím já paní učitelko“ ale přes ten křik to nebylo slyšet. Paní učitelka si pomyslela: 

„hmm…. Nebydlí tady náhodou Valentýnka???“ „Pšš….. Valentýnka to ví!!!!!“ 

A všechny holky ztichly. „jo já to tu znám“ řekla Valentýnka. „Vždyť tam je ulička U smrků 

A tam zas ulice Jarní…….“                                     

„A tam je ulice jahod a tam polní“. Řekla Valentýnka. Však vy víte, o koho se jedná. Ano či 

ne? 

Valentýnka má přece zrzavé vlásky a zelená očka?! No nic zpátky k vyprávění! 

„Valentýnko ty to tu znáš???“ zeptali se ji holky. „ano já to tu znám“ odpověděla valentýnka. 

„Holky, porada!“ zavolala Kačka. „Jaká porada???“ zeptala se Valentýnka. „ale žádná my 



jsme se…no už nic, a jestli chceš, můžeš se s námi kamarádit “ řekly holky. 

„Jupí „vykřikla Valentýnka. Tento den byl pro ní snem. „děkuju mnohokrát!!!!!!!!!!!!!!!!!“ 

„za málo Valentýnko a krásné narozeniny!!!! Přeje ti tvoje celá třída!!!!!!!!!!!!“ a všichni 

Začali zpívat: „hodně štěstí zdraví, hodně štěstí milá Valentýnko, hodně štěstí zdraví!!!“  

Hodně štěstí zdraví……. Pardon moc mě to dojalo nevím jak vy, ale taky bych chtěla mít  

takovou bezvadnou třídu. A to je konec mého příběhu.         

 

 



 

 

      



 



Milí druháčci 

 

Doufám, že si roky, co budete v základní škole 

v Kozmicích, prožijete jako my. Přeji spoustu 

krásných zážitků a vzpomínek. Buďte  dobří 

kamarádi a mějte se rádi. Ať se vám líbí, ve vaši 

budoucí třídě a ať se vám tam dobře učí. 

                      Přeje Terezka Štefanová 
 

 

 

 

 


