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Úvodník… 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

vítá vás 1. vydání časopisu Karolínka Junior v 

letošním školním roce 2019/2020. 

I v  letošním školním roce pokračujeme ve tvoření a 

vydávání našeho časopisu Karolínka Junior pro Vás, 

žáky 1. – 5. tříd. V minulém školním roce získal 

redakční tým zkušenosti a letos vstupuje do nového 

školního roku s větší odvahou. Členové týmu se vám 

znovu představí na následující straně. Doufáme, že 

se vám letošní podzimní Karolínka Junior bude líbit a 

užijete si její čtení. Letos se ještě můžete těšit na 

další tři vydání – zimní, jarní a letní. Budeme rádi, když nám kdokoliv z vás přinese 

nějaký pěkný příspěvek – básničku, příběh, pohádku, obrázek, který bychom mohli 

vytisknout ve 2. zimním vydání časopisu. Měl by se týkat hlavně zimy. Můžete se na 

něho těšit na konci ledna. 

Vy, kteří byste si chtěli Karolínku Junior koupit, zaplatíte za ni 20Kč. Peníze od vás 

vyberou vaši třídní učitelé. Peníze použijeme na 

vytvoření dalšího vydání časopisu. Děkuji celému 

redakčnímu týmu za práci a také všem, kteří 

přispěli do podzimního vydání.  

p. uč. Zuzana Majdyšová  

Vyhodnocení hlasování o jméno maskota: 

Zvítězilo jméno ARNOŠT  s 15 hlasy, za ním 

se umístili Řehoř(10), Creep(5), Edík(3), Alvin(2). 

 

 

 

 



Redakce časopisu se představuje… 

 

 

 

 

 

 

Vlevo vzadu Vojta, Filip, Honza, Klárka, Meliss, Adéla, Artur, Míša  

vlevo vpředu Karel, Vojta, Terka a Martin 

Letos je nás zase 12 (noví členové jsou Martin a Honza) a tentokrát všichni z 5. tříd.  

Proč jsem se rozhodl/a být součástí redakčního týmu časopisu? 

Paní učitelka Zuzana Majdyšová: Chtěla 

jsem přispět k tomu, aby byl časopis pro 

Vás mladší žáky pestřejší, zajímavější a 

barevnější, a také abyste si ho mohli 

tvořit vy sami. 

Paní učitelka Petra Melecká: Proč jsem 

přijala nabídku paní učitelky Majdyšové, 

abych ji s Karolínkou pomohla? Na škole 

působím teprve krátkou chvíli. Důležité je 

žáky a školu poznávat i mimo vyučování. 

Líbí se mi zájem žáků o tuhle činnost, učí 

se být kreativní, komunikovat, rozvíjet 

vlastní vědomosti, a proto jsem ráda, že 

můžu být součástí jejich rozvoje a 

posunu. 

Terka Mahdalová 5.B: Ráda trávím čas 

psaním článků pro děti ze školy. 

Filip Němec 5.B: Bavím mě, že tady máme 

dobrý kolektiv a můžu dělat něco navíc 

pro školu.  

Míša Piršelová 5.B: Nemám moc kroužků 

a baví mě psát články. 

Adéla Gavlasová 5.B: Líbí se mi tvořit 

časopis. 

Melissa Foltýnová 5.B: Ráda se s dětmi 

podělím o to, co vím. 

Vojta Menšík 5.B: Baví mě být nějak 

užitečný ve škole.  

Klára Kolarczyková 5.B: Baví mě psát 

články a ráda se podělím o své zkušenosti. 

Martin Dustor 5.B: Rád píšu články a 

chtěl jsem si práci vyzkoušet. 

Karel Světnička 5.B: Mám hodně volného 

času a rozvíjím tady svou kreativitu. 

Vojta Moj 5.C: Rád tvořím a baví mě psát 

odborné články. 

Artur Adámek 5.B: Rád přemýšlím o 

nových nápadech pro Karolínku. 

Honza Koblížek 5.B: Zajímalo mě, jaké to 

je, být v redakčním týmu a baví mě 

vymýšlet články. 



Skřítek Šotek radí…. Jak vyslat draka do nebes? 

Ahoj děti, pamatujete si na mě? Já jsem Šotek.  

Prázdniny jsou už za námi, venku začíná foukat 

vítr. Listí už začíná padat k zemi a pod nohama se 

válí kaštany. Co to znamená? Znamená to nejvyšší 

čas vypustit draka a pořádně ho prohnat po 

obloze. Připravil jsem si pro Vás podrobný návod 

na snadnou výrobu draka, se kterým si užijete 

podzimní radovánky. 

Co potřebuji:  

 2 tenké 

dřevěné laťky 

(jednu delší a 

jednu kratší, 

např. 60x40 

cm) 

 hedvábný papír 

v co největším 

formátu, 

 krepový papír, 

 klubko provázk

u, 

 cívku, 

 fixy nebo 

pastelky, 

 lepidlo, 

 nůžky a nůž. 

Jdeme na to: 

1. Nachystejte si dvě laťky, kratší a delší. 

Pamatujte, že velikost latěk určuje celkovou 

velikost draka. Na koncích latěk udělejte 

nožem pár milimetrů hluboké zářezy, aby v 

nich držel provázek. Na delší tyčce 

najděte třetinu a na kratší tyčce polovinu. V 

těchto bodech laťky svažte provázkem, aby tvořily pravý 

úhel a neviklaly se. 

2. Natáhněte provázek podél celé konstrukce, k čemuž 

vám poslouží zářezy. Provázek pořádně napněte. 

Konstrukce se nesmí ani hnout, aby drak vydržel i při 

silnějším větru.  

 

https://www.mall.cz/motouzy
https://www.mall.cz/motouzy
https://www.mall.cz/pastelky-fixy
https://www.mall.cz/pastelky-fixy
https://www.mall.cz/kancelar-lepidla
https://www.mall.cz/nuzky


3. Hotovou konstrukci položte na hedvábný papír a obkreslete obrys draka. 

Na každé straně přidejte zhruba 2 cm, abyste mohli papír pořádně připevnit 

ke konstrukci. Poté obrys draka vystřihněte a u každého rohu vystřihněte 

trojúhelníček, aby šly později přebývající části přehnout.  

4. Na řadu přichází část, kterou mají děti nejraději. Pořádně draka pokreslit 

fixem a pastelkami. Připomeňte jim ale, ať moc netlačí, protože  papír je 

velmi tenký. Až budou děti s dračím obličejem spokojené, přiložte  na čistou 

stranu konstrukci draka. Přebývající části papíru přehněte přes provázek a 

přilepte lepidlem. 

5. Jakmile lepidlo zaschne, připravte si dva provázky, které přesahují délku 

latěk. Otočte draka pomalovanou stranou k sobě. Provázky přivažte na konce 

latěk a v místě, kde se protínají, je spojte. Pak k nim připevněte vodicí 

provázek namotaný na cívce. 

6. Drak už je téměř hotový, zbývá opatřit ho fešáckým ocasem. Vezměte 

další kus provázku a připevněte na něj cáry krepového papíru nebo pěkné 

mašličky. Pamatujte ale, aby ocas nebyl příliš těžký. Pak už jen přivažte 

ocas na spodní část delší laťky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ptali jsme se vás…  

Kdybys mohl, co bys v naší škole změnil?  

Patricie, 1.A: Chtěla 

bych změnit barvu lavic. 

Linda, 1.B: Škola je 

super. Nechci nic 

změnit. 

Stela, 2.C: Zrušit 

Matematiku. 

Eliška, 2.A: Já bych 

změnila jinačí rozvrh 

hodin a dát více 

výtvarky. 

Sam, 2.B: Chtěl bych mít 

na stěnách školy vlastní 

obrázky. 

Drahouška, 3.A: Lepší 

barvy na stěnách 

v jídelně a v tělocvičně. 

Natálie, 4.A: Chci lepší 

obědy. 

Andrej, 4.B: Aby se 

neběhalo po škole, a 

nechci, aby se lžičky 

ohýbaly. 

Kateřina, 5.C: Že by 

škola ráno začínala 

v 9:00. 

Hanka, 5.A: Nebrat si 

hračky do školy např. 

slizy. 

Bohdan, 5.B: Aby byly ve 

školní jídelně švédské 

stoly. 

Ela, 3.B: Nechci se učit. 

Stalo se… 

V září se prvňáčci učili na dopravním hřišti 

Ráno jsme se 

vzbudili do 

mrazivého dne. 

Čekala nás cesta na 

dopravní hřiště. Moc 

jsme se tam těšili, 

tak nás ani chladné 

ráno neodradilo. A 

udělali jsme dobře. 

Vybavení čepicemi, 

rukavicemi a teplým oblečením, jsme se vydali do Mateřské školy Místní, kde na nás 

čekaly dvě usměvavé policistky a úplně nové koloběžky. Odložili jsme batůžky, nasadili si 

helmy a vydali se na silnice, kde už byly zapnuté semafory. Nejdříve jsme si zopakovali 

dopravní značky a značení na silnici a jízda mohla začít. Rozjeli jsme se všemi povolenými 

směry, při jízdě dávali pozor na chodce a policistky, které hlídaly, jestli dodržujeme 

dopravní předpisy. Mezitím se počasí úplně změnilo, začalo svítit sluníčko, které bylo asi 

zvědavé, jak se nám bude dařit. A dařilo se nám skvěle. Nikdo nehavaroval ani nesrazil 

žádného chodce, dodržovali jsme všechna pravidla a paní policistky nás pochválily.  Bylo 

to prima odpoledne.       paní učitelka Radka Volejníčková 

         



Slavnostní zahájení školního roku 

V pondělí 2. září 2019 

jsme slavnostně zahájili 

nový školní rok. Při této 

příležitost jsme ve škole 

přivítali 46 nových 

prvňáčků. Přesně v devět 

hodin jsme se sešli na 

nádvoří školy se všemi 

dětmi a rodiči. Děti i 

rodiče přivítal pan ředitel 

Mgr. Jiří Kotaška. Také 

členové zastupitelstva 

statutárního města Havířov přišli přivítat nové prvňáčky.  Milá slova jsme 

vyslechli z úst Ivety Kočí Palkovské a pan Ing. Jan Szturc dětem popřál hodně 

úspěchů. Následovalo slavnostní pasování dětí na prvňáčky. Děti prošli 

slavobránou a poté paní učitelky navlékly prvňáčkům šerpy. Po slavnostním 

pasování si děti i rodiče paní učitelky odvedly do vyzdobené třídy. Třída se 

rázem zaplnila, každý prvňáček si našel své místo s dárečkem. Během malování 

obrázků, rodiče obdrželi nejdůležitější informace k prvnímu týdnu školy. Když se 

prodiskutovalo vše podstatné, paní učitelky všem přítomným popřály úspěšný a 

spokojený školní rok. Přeji za celý učitelský sbor nejen prvňáčkům, ale všem 

žákům naší školy, aby se jim ve škole dařilo a aby přicházeli a odcházeli 

spokojené. 

        paní učitelka Hana Ondřejová 

 

Sběr kaštanů a žaludů  

Hned, když jste se vrátili po prázdninách do školy, Vás učitelé požádali, abyste 

sbírali kaštany a žaludy. Moc nás potěšilo, že jste byli někteří opravdu pilní a na 

každém patře se rychle plnily krabice…. Havířovští ochránci přírody budou mít 

velkou radost a pomohou v zimě zvířátkům, aby neumřela hladem. Jestli se chceš 

do sběru také zapojit, tak honem, dokud ještě nepadá sníh….. 

 



„Děti, víte vůbec, proč sbíráme ve škole kaštany a žaludy?“ Zeptala se paní 

učitelka Lenka Zajoncová dětí ze 3.B. 

 

„Žaludy a kaštany sbíráme, aby 

zvířata měla co jíst, třeba srnky a 

zajíci. Požádal nás o to pan Luboš.“ 
(Kačka S.) 
 

„Aby měla zvířátka co jíst a neumřela 

hlady. Sbíráme je pro jejich zdraví. 

Sbíráme je například pro mláďata od 

zajíce a srny.“ (Lucka) 
 

„Aby zvířátka měla v zimě co jíst 

např. divoká prasata, jeleni, srnky a 

zajíci. A proto, abychom jim 

pomáhali.“ (Ema R.) 
 
„Aby měli jeleni, srnky a zajíci v zimě 

co jíst. Taky se mi líbí, že to škola 

zavedla.“ (Jasmína) 
 
„Sbíráme kaštany a žaludy, aby 

zvířátka měla v zimě co jíst. Aby si 

to vychutnala. Chodíme i se školou 

ven sbírat kaštany a žaludy.“ (Kačka 
K.) 
 
„Protože v zimě nejsou žádné plody 

pro zvířátka. A tak nemůžou jíst.“ 
(Eliška.) 
 
„Sbíráme je, aby měli v zimě např. 

srnky, srnci co jíst.“ (Adam.) 

 
„Aby měla zvířátka co jíst. A proto 

toho sbíráme co nejvíce, aby si na 

tom zvířátka pochutnala.“ (Emma P.) 
 
„Aby lesní zvířátka měla přes zimu 

potravu a nebyla hladová.“ (Daniel) 
 
„Aby měla zvířátka jídlo. Aby žila 

zdravě.“ (Filip) 
 
„Aby zvířátka přes zimu vydržela. 

Pro ty kaštany a žaludy si přijede pan 

myslivec.“ (Barča Z.) 
 
„Aby zvířátka neumřela v zimě, kdy 

je zima.“ (Kája) 
 
„Pro lesní zvířátka například srnky, 

jeleny i pro divoká prasata Aby 

přežila zimu, a dáváme to do 

krmelců.“ (Barča S.) 
 

„Aby neumřela zvířátka, aby měla 

něco na zimu.“ (David) 
 
„Kaštany a žaludy sbíráme pro 

zvířátka například srnečky, jeleny a 

koloušky. Pomáháme přírodě.“ 

(Franta) 

 

 

 

 

 



Šikulové natáčeli v naší škole  

Dne 18. září 2019 navštívila naší 

školu Česká televize s celým svým 

štábem dětského pořadu 

ŠIKULOVÉ. Šikulové přijali 

pozvánku výtvarného kroužku naší 

školy a přijeli Pohádkový díl natočit 

právě do naší školy. Děti měly z 

natáčení velkou radost a moc se na 

natáčení těšily. Natáčení se 

účastnili žáci od třetího do šestého 

ročníku. Vyráběly se čtyři výrobky 

s pohádkovou tématikou - čertík, drak, truhlička a domeček pro trpaslíky. 

Natáčení bylo časově velmi náročné a poslední klapka padla až po 15. hodině, 

ale i tak jsme si tento netradiční den s celým štábem České televize a se 

skvělými moderátory Janou a Ivem užili. 

paní učitelka Andrea Galušková 

A co na to děti? 

Michal, 3.A: Natáčení pořadu Šikulové 

se mi moc líbilo. Vyráběli jsme 

pohádkového draka. Bylo to složité, ale 

zvládl jsem to, protože mě i ostatním 

pomáhali. Paní moderátorka si přivezla 

malého roztomilého pejska. Běhal po 

třídách a občas proběhl i pod lavicemi. 

Když jsme měli draky hotové, pan 

kameraman si je natočil. Moc se nám 

povedly, svého draka mám v pokoji na 

stole. Jsem rád, že jsem mohl u natáčení 

být. Už se těším, až se uvidím v televizi 

10. října na déčku. Určitě se dívejte! 

 

Elen, 3.A: Na začátku školního roku nás 

navštívili ŠIKULOVÉ, Jana a Ivo. První 

výrobek byl čertík z květináčů. Druhým 

výrobkem byl domeček pro skřítky. 

Domeček se dá použít jako lampička. 

Potom jsme dělali draka a truhličku. 

Truhličku jsme vyráběli z obalu na vejce. 

Natáčet ŠIKULY se mi líbilo. Jana 

s Ivem byli super. Natáčel s námi i malý 

pejsek. Mohli jsme si ho pohladit.  

 

Beata, 3.A: Ahoj. Já se jmenuji Beata a 

chtěla bych něco říct o televizním 

pořadu, který se jmenuje Šikulové. 

Tento známý televizní pořad k nám do 

školy Karolíny Světlé, přivítal, dne  

18. 9. 2019. Natáčení se zúčastnili žáci 

z třetí, čtvrté a páté třídy, tím pádem 

jsem se natáčení zúčastnila i já. V tento 

den si děti mohly vyrobit: truhlu, svícen, 

čerta nebo draka. Všichni ale nevyráběli 

všechny věci, každý vyráběl pouze dvě. 

Tento den jsem si hodně užila a věřím, 

že ostatní také. Po natáčení pořadu nám 

zůstala památka, což je nálepka na 

dveřích naší školy. Velmi vám děkujeme, 

šikulové. Doufáme, že nás ještě někdy 

navštívíte. 

 

    

 



Loutkové divadlo - Hrnečku, vař! 

Ve středu 18. 9. navštívili žáci druhých tříd krásné představení v Divadle loutek 

Ostrava Hrnečku, vař! Jednalo se o dvě kratší pohádky o hrnečku. Děti z 2.A 

vyjádřily své dojmy textem nebo obrázkem. 

       paní učitelka Markéta Fonioková 

Eliška: Líbilo se mi, jak se Honzík styděl a jak se vyvalila kaše do městečka.  

Karolína: Nejvíce se mi líbila pohádka Hrnečku, vař!  A písnička Hrnky, brnky.  

Oliver: Mně se líbilo, jak žába vyplazovala jazyk.  

Aneta: Líbila se mi létající ryba a čáp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loutkové divadlo – Ronja, dcera loupežníka 

Loupežníky, divoký severský les a příběh o velikém přátelství najdeme 

v loutkovém divadelním představení s názvem Ronja, dcera loupežníka. Tento 

příběh od známé autorky Astrid Lindgrenové zhlédly děti 4. a 5. tříd.  

Zeptali jsme se dětí ze 4. A, jak jsem jim v divadle líbilo.  

Ema P.: Moc krásné 

divadlo, nejlepší na 

světě. 

Ema H.: Moc se mi 

líbilo a nejvíce hudba. 

Jirka: Mám tu 

pohádku rád, viděl 

jsem ji v televizi. 

Monika: Bylo to 

zábavné a krásně 

nasvícené.  

Pavla: Líbilo se mi 

spojení hraného a 

loutkového divadla a 

bylo to dobrodružné. 

 

Tereza: Úžasné, líbily 

si mi ty její jakoby 

rozcuchané vlasy, bylo 

to vtipné a kůň byl 

super. 

 



Páťáci si užili školu v přírodě v Kunčicích pod Ondřejníkem 

Míša, 5.B: 23. září jsme jeli do školy v přírodě. Ta se konala v Kunčicích pod 

Ondřejníkem v H-resortu. Byli jsme tam pět dní.  Pokoje byli krásné a výborně tam vařili. 

Učitelé nám vymýšleli program na každé dopoledne a večer a odpoledne nám zajišťovala 

zábavu agentura. V úterý jsme měli dopolední výšlap na Skalku. Na Skalce byl krásný 

výhled. Vrátili jsme se k obědu a potom byl odpolední klid. Ve středu dopoledne jsme si, 

říkali zajímavosti o Irsku. Například na ostrov Dorsey v Irsku nevede most, ale lanovka, 

kterou se vozí všechno. Zásoby pro turisty, ovečky i krávy. Odpoledne jsme s agenturou 

hráli zábavné hry. Ve čtvrtek dopoledne jsme hledali pirátský poklad. V truhle, kterou 

jsme našli, se ukrývaly zlaťáky a sladkosti. Moc se mi to líbilo. Večer byla stezka odvahy. 

V pátek jsme si museli sbalit všechny věci, bylo to celkem náročné, abychom si nic 

nezapomněli. Šli jsme na procházku do lesa. Naložili, jsme věci, nasedli do autobusu a pá 

pá školo v přírodě! Škola v přírodě byla suprová. Jsem ráda, že jsem byla s kamarádkami 

na pokoji. Mohly jsme si povídat, hrát hry, mělo to samé výhody. 

Kristina, 5.A: Dne 23. 9. jsme jeli autobusem a cesta byla dobrá. Když jsme přijeli, tak 

se mi líbily pokoje. No, sice dveře od sprchového koutu byli trochu zničené, ale jinak 

super. První oběd my chutnal, potom bylo jídlo taky fajn, ale mně nejvíc chutnalo to 

první. Po každém obědě jsme měli odpolední klid. Většinou jsme s holkama blbly a moc 

jsme to za klid nepovažovaly. Skoro každý odpolední klid jsme se dívaly na telku na 

Simpsonovi. Po každém odpoledním klidu následovala agentura. V agentuře jsme probírali 

Harryho Pottera. Jako první jsme se rozdělovali do kolejí (Havraspár, Mrzimor, Zmijozel 

a Nebelvír). Já jsem třeba byla ve Zmijozelu. Ve Zmijozelu jsme měli vedoucího Martina. 

Ale Martina jsme měli jen jeden den. Ostatní dny jsme měli fousatého Kubu. Tak jsme 

mu říkali. V jiných skupinách byly: Dita, Zuzka a Danča. V úterý jsme začali vyrábět hrad 

Bradavice. A ve čtvrtek ho dokončili a mohli jsme si je odnést do třídy. Musím říct, že 

se nám povedly. Ale teď už aktivity s učiteli. V úterý jsme byli na výšlapu na Skalce a 

vyšlapali jsme ji celou. Taky jsme se rozdělili do týmů a já jsem byla Prima Páťák. 

Ostatní týmy se jmenovaly Muchy, Kulíšci, Prima Páťáci, Průzkumníci z deštného pralesa 

a UFO kohouti. Nám třeba všichni říkali, že máme nejhezčí vlajku. I když jsme byli 

nejhorší. Nejlepší byly týmy Muchy a Kulíšci. Jo a ještě k té Skalce. Ty jo, ani si 

nedokážete představit, kolik jsme našli hřibů. Fakt jsme našli plné tašky hřibů. Já jsem 

tam našla asi dvacet hřibů. No vážně výšlap na Skalku byl úžasný, sice mně bolely nohy, 

ale jinak fajn. Den před odjezdem jsme měli stezku odvahy. Já jsem se vážně hodně bála 

a šla jsem s Aďou. Po cestě na nás vybafl pan učitel, který měl dost strašidelnou masku, 

hrála tam strašidelná hudba, jako např. motorová pila. Poslední den jsme odjeli, cesta 

byla dobrá a u školy mě čekala mamka. Škola v přírodě byla super.  

 

 

 

 



„Prevence“ aneb co mi může uškodit nebo naopak pomoci? 

Zdravím všechny dětské čtenáře časopisu Karolínka a jejich rodiče. Dovolte mi, abych se 

představila těm, kteří mě ještě neznají. Jmenuji se Zuzana Majdyšová, učím na této 

škole 3. rok a jsem letos třídní učitelkou třídy 5. B. Některé z vás, děti, učím nebo se 

potkáváme alespoň na chodbách naší školy. Kromě vyučování dětí mám i jiný úkol. 

Zajišťuji ve škole prevenci rizikového chování žáků. Co je náplní mé práce? Můžete se na 

mne obrátit vy nebo vaši rodiče, pokud potřebujete poradit s problémy, jako je např. 

šikana, kyberšikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, 

rizikové sexuální chování, problémy ve vztazích v třídním kolektivu apod. Také pro vás 

zajišťuji besedy a interaktivní programy spojené s problematikou prevence. Na 1. stupni 

jsem spolu s dětmi vytvořila redakční tým a od minulého roku se snažíme vydávat tento 

časopis Karolínka Junior. 

 

Pravidla - ano, či ne?  

Každý z nás jistě zná ten pocit, kdy ho svazuje 

nějaké to pravidlo, které mu právě není po chuti. 

Kdo z nás někdy neuvažoval o jízdě vlakem 

„načerno“? Komu se chce chodit jen po přechodu? 

Koho baví zdravit učitele na chodbě?  

V podobném výčtu by se jistě dalo ještě dlouho 

pokračovat. Když se nad touto otázkou zamyslíte, 

jsem si jistá, že zjistíte, že lidé ve svém životě 

pravidla potřebují. Pravidla pomáhají nastolit řád, 

pomáhají nám vycházet s ostatními lidmi, někdy 

nám mohou dokonce zachránit život.  

Začátek školního roku je přímo stvořený pro nastolení společných pravidel v třídním 

kolektivu. Věřím, že jste si se svými třídními učiteli v září svá pravidla vytvořili nebo 

alespoň připomněli a že vám jejich dodržování zlepší atmosféru ve třídě. Přeji vám, aby 

se vám dařilo pravidla dodržovat a cítili jste se ve své třídě co nejlépe.   

        paní učitelka Zuzana Majdyšová 

 

Příklad třídních pravidel 

1. Používáme tichý hlas v každé 

situaci 

2. Hlásíme se o slovo a mluví jen 

jeden 

3. O přestávce si připravíme 

pomůcky a chováme se klidně 

4. Po zvonění jsme připravení 

na vyučování 

5. Chráníme si své zdraví – 

chodíme pomalu, ve třídě 

neházíme předměty, máme 

zapnuté aktovky 

6. Snažíme se problém vyřešit 

bez žalování 

7. Respektujeme ostatní a 

pomáháme si 

8. Mluvíme pravdu a slušně 

9. Bez dovolení nebereme cizí 

věci  



Stane se… 

 Žáci 3. ročníků se těší na do Loutkového divadla v Ostravě na příběh 

s názvem Dášenka 

 Blíží se třídní schůzky 12. 11. – Ach jo!!! 

 V prosinci proběhnou ve třídách vánoční besídky a budou vánoční prázdniny 

21. 12. – 6. 1. – Hurá!!! 

 Zimní vydání časopisu Karolínka Junior vyjde po Vánocích na konci ledna 

 Ve 4. třídách pokračuje plavecký výcvik 

Myslíme si… 

FLORBAL je týmový sport, který vznikl ve Švédsku.  

Hraje se s florbalovou holí a lehkým plastovým míčkem. 

Florbal je známý ve světě hlavně v Česku, Dánsku, 

Estonsku, Finsku, Lotyšsku, Norsku, Švédsku, a 

Švýcarsku. Děti od kategorie přípravka do elévů hrají 3 

hráči a 1 brankář. Vyšší kategorie už hraje 5 hráčů a 1 

brankář. Hrají proti sobě 2 týmy. Ve florbalu jsou i 

turnaje např.: Mistrovství světa, Mistrovství Evropy a Mistrovství republiky. Na 

posledním MS zvítězil tým FINSKA.  První MS se konalo v roce 1996 (muži) a 

v roce 1997 (ženy). 

Naše zkušenosti s florbalem…. 

(Honza, 5,B) - Florbal hraji skoro 3 roky. Turnaje máme co týden, někdy jsou i velké 

mezinárodní turnaje, (například Ostrava Cup). Hraji za tým 1. SFK Havířov a za 

kategorii mladší žáci. Náš tým je jeden z nejlepších v Havířově. Většinou hraji v útoku, 

ale hrál jsem i v obraně. Na prvním turnaji sezóny jsme byli 3., prohráli jsme jen proti 

Ostravě – Porubě. Byl tam Paskov, Český-Těšín, Ostrava-Poruba oranžoví a Ostrava-

Poruba černí. Tréninky máme 3x týdně v pondělí, čtvrtek, a pátek. Trvají 1 hodinu a 30 

minut.            

(Martin, 5.B) - Já hraju v klubu Torpédo Havířov a moc se mi tam líbí. Jsem v kategorii 

elévů. Florbal hraju už 6 let a moc mě baví. Hraju na pozici útočníka. Během roku máme 

různé turnaje. Na posledním turnaji jsme skončili druzí.       

(paní učitelka Petra Melecká) - V Torpédu Havířov působím už 3 rokem v kategorii žen. 

Tvrdá dřina a práce nás letos dostala do 1. ligy, což bereme jako obrovský úspěch, 

protože se zatím držíme na krásném 4. místě. V týmu máme úžasný kolektiv 17 žen. Kvůli 

mému zranění si bohužel letošní sezónu nezahraju, ale plně držím holkám v týmu palce. 



Spore (počítačová hra)  
Tato hra není moc známá, protože je trošičku… no … hodně stará, ale za to má 

úžasnou grafiku a skvěle se ovládá. Je skvěle vymyšlená, hudba se v průběhu hry 

neustále mění. K tomu abyste mohli hrát, je potřebná aplikace Origin, bohužel 

trošku zlobí a je možné že vás hra vykopne. Bohužel tato hra (na rozdíl od 

Minecraftu) nemá automatické ukládání, takže když vás to vykopne, musíte začít 

od začátku a co naštve nejvíc, když před tím třeba změníte vzhled příšerky, tak 

ta příšerka se uloží, ale vaše hra ne. Ale zatím jsem ani neřekla o čem tato hra je. 

Pokud hrajete od začátku, (a ono jde hrát od poloviny, ale moc výhodné to není) 

můžete si vybrat, jestli jste masožravec nebo býložravec a jak se jmenuje vaše 

planeta. Je úžasné, že vývojáři myslely na to, že začátečníci neví, jak se hra 

ovládá, instrukce ale můžete přeskočit a objevíte se v přílivovém jezírku. 

Hrajete za buňku, která se vyvíjí a žere jiné buňky nebo řasy anebo všechno. 

Nakonec této fáze získáte mozek narostou vám nohy (nebo můžete být slimáci 

:D). Následuje fáze, kde jste příšerka a můžete zabíjet jiné nebo se s nimi 

kamarádit nebo oboje. Pak je tu kmenová fáze, kde máte vesnici a šamana a jako 

před tím můžete zabíjet, kamarádit se anebo oboje. A předposlední fáze je fáze 

civilizace, kterou mám nejradši, protože můžete tvořit budovy, auta, lodě a 

dokonce i letadla. A pak je tu poslední fáze, která je nejdelší a já ji ani 

nedohrála, ale jednu věc vím. Pokud budete hrát v každé fázi jinak, na konci se 

vám ukáže, že jste baviči vesmíru…..ale na zbytek už musíte přijít sami :D. 

           Míša, 5.B 

Kůže a kytky 

V letošním roce se velmi nosí kůže a kytky. Například kožené 

boty, kabelky a čelenky s kytkami. Také se velmi nosí oblečení 

(hlavně trička) s barevným potiskem kytek. Kůži a kytky 

nemusíte nosit zvlášť. Jako třeba, že jeden den máte na sobě 

samé květiny a druhý den máte na sobě nějaké velmi drahé 

kožené oblečení. Kůži a kytky můžete i kombinovat a je to 

velmi pěkné! Nebojte se použít svoji fantazii  

        Adéla, 5.B 

Abeceda  

Abeceda to je věda, ošidit se nedá. Jen pes Azor zná svůj názor, raději kosti 

hledá. Kdo nesvede A, B, C, D, ať se v koutě stydí, nevzdělanec patří za pec a ne 

mezi lidi.           Aneta, 2.B 



Vlasy a móda 

Ahoj já jsem Melissa, poslední dobou se zajímám o módu, takže jsem se rozhodla, 

že vám napíšu o barvách na vlasy. Tak začneme. Barvy na vlasy jsou dobrá věc, 

když si chcete nějak změnit vlasy a také trochu vzhled. Existují buď normální 

barvy, sprejové barvy, nebo pudrové barvy. Ale jestli si nechcete ničit vlasy 

chemickými barvami, tak si můžete nabarvit vlasy sami a to přírodními barvami, 

takže si je nezničíte. Nabarvit vlasy si můžete dokonce kořením nebo bylinkami. 

Např. řepou, kari, kávou, černým čajem nebo citronem. A teď rada pro brunetky. 

Jestli si chcete zesvětlit vlasy, tak si kupte citron a můžete začít. Ano je to tak, 

citron vám zesvětlí vlasy. Samozřejmě, že ne hned, ale možná, kdybyste si celý 

měsíc nalívali citronovou šťávu na hlavu, tak změna půjde vidět. A naopak rada 

pro blondýnky na čokoládově hnědou barvu. Uvařte si silný šálek kávy, dále 

smíchejte dvě lžíce mleté kávy a dva šálky kondicionéru. Nechte na vlasech 

působit jednu hodinu, potom vlasy opláchněte jablečným octem a máte hotovo. 

Tak můžete začít zkoušet….      Melissa, 5.B  

Zajímáme se o své okolí…. 

Ferraty  

Ahoj já jsem Terka a povím vám něco 

o ferratách. Začala bych tím, co je 

ferrata. Je to skála, která má 

železné lano, na které si dáte 

karabiny a přecvakávátete je, aby se 

vám nic nestalo. Taková menší rada, 

nikdy nepřecvakávejte dvě karabiny 

naráz, protože by to mohlo být 

poslední, co uděláte… Co si vzít za výbavu? Samozřejmě helmu, kdyby spadl 

kámen. Vzít si trhačku. Kdybych to řekla zjednodušeně, tak trhačka je jistící 

lano, které když spadnete, tak vám zpomalí pád a má nahoře dvě karabiny, 

kterými se přecvakává. Nejlépe celotělový sedák, ale pokud si vezmete normální 

sedák, tak se také nic nestane. Ale určitě si vezměte odsedku, protože je 

důležité si odpočinout na těžkých ferratách. Odsedka je karabina na které je 

navázané lano. Je důležité, abyste na karabinu dosáhli. Kdybych mohla poradit, 

tak začněte s lehčími ferratami. Ale už žádné další rady a běžte si to zkusit, ať 

se pobavíte.          Terka, 5.B 



Školní parlament… 

V letošním školním roce jsme opět zahájili činnost 

žákovského parlamentu. Cílem je aktivní podílení žáků 

na životě školy, dochází ke zlepšování komunikačních 

dovedností. Členové jsou voleni od 4. – 9. ročníku. Žáci 

jsou voleni třídními kolektivy jednou ročně, každá třída 

má dva zástupce. Na schůzkách s vedením školy 

seznamují členové parlamentu s náměty na konání akcí, 

které by chtěl parlament organizovat. Při organizování akcí pak členové 

parlamentu předávají informace svým třídám buď formou školního hlášení, 

vyvěšených plakátů ve škole nebo rozhovorem ve třídách v rámci třídnických 

hodin. V letošním školním roce byli zvoleni tito zástupci: 4.A Slováčková Pavla, 

Gajda Václav, 4.B Hanusková Marie, Treichel Adam, 5.A Škobrtalová Adéla, 

Kapec Sebastian, 5.B Struminská Michaela, Němec Filip, 5.C Kočí Kateřina, 

Dronská Martina, 6.A Řeha Lukáš, Murin Václav, 6.B Kovár Matěj, Kuš František, 

7.A Hejsková Vendula, Mrozek Michael, 7.B Varmuža David, Brynzík Jan, 8.A 

Katona Petr (zapisovatel), Uhrová Vanesa, Malická Karolína, 8.B Klimecký Jan, 

Bernatík Ondřej, 9.A Hrabalová Kateřina, Mikulcová Vendula, 9.B Mrozek Radim, 

Tajdusová Markéta. 

paní učitelka Lucie Švrčková 

Ze školní družiny… 

Vítejte v novém školním roce!   

Začal nám nový školní rok a s ním i mnoho 

nových zážitků. I u nás v družině se 

ledacos změnilo. Tak například máme 

novou paní vychovatelku Vlaďku, která 

má na starost 4. oddělení plné „velkošů“ 

(tak říkáme nejstarším dětem v družině). 

Máme také nové „tváře“ v podobě prvňáčků, kterých je letos nebývale mnoho a 

přibyl nám i nový kroužek paní vychovatelky Klárky – Akční výtvarka. Další 

novinkou je mini modelářský „kroužek“ jednoho našeho bývalého žáka. Kdo zná 

Vojtu Moje z páté třídy, už jistě tuší oč jde. Družinu má rád a ještě raději má 

papírové modely všeho druhu. Připravil proto pro děti z 1. oddělní různé modely a 

ve volných chvílích je pomáhá dětem vystřihovat a lepit. Za to mu všichni nejen 

děkujeme, ale také ho obdivujeme. Těší nás, když vidíme, že děti se vracejí na 



„místo činu“ do naší družiny, a že mají zajímavé koníčky a chtějí se o ně podělit 

s ostatními. Během roku Vás budeme informovat o všech našich aktivitách. 

V nejbližší době se můžete těšit na druhý ročník dobročinné sbírky, kterou 

budeme pořádat v rámci projektu Laskavec2019. Přejeme Vám úspěšný školní rok 

a mnoho pěkných zážitků, na které jednou budete s úsměvem vzpomínat. 

Za školní družinu paní vychovatelka Lucka Volejníčková. 

 

Bavíme se… 

Hádanky…Co je to? 

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí.  

Co je to? ……………………………………. 

Jedna hlavička, jedna nožička. Hlavička, když zčervená, konec nožky znamená.  

Co je to? ………………………………………………….. 

Představte si situaci, že máte otce se synem, které musíte rozestavit tak, aby 

syn stál za otcem, ale zároveň před synem, aby nikdo nestál. Jak otce a syna 

postavíte?………………………………………………………….. 

 

Vtipy 

"Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě do 

školy?" "Protože jedna paní ztratila 

tisícikorunu." "A ty jsi jí pomáhal 

hledat, viď?" "Ne, stál jsem na 

bankovce a čekal, až odejde. 

"Ty, Terezko, moc zlobíš! Vzpomeň 

si na Karkulku, co se jí stalo, když 

neposlouchala." "A ty si, babi, 

vzpomeň, koho vlk sežral první..." 

 

Přijde malý Pepíček domů z fotbalu 

a povídá: 

"Tati, dal jsem dva góly!!!" 

"A jak to dopadlo?" 

"1:1" 

"Víte, jaký je rozdíl mezi školou a 

kostí? Kost je pro psa, a škola pro 

kočku. 

Dnes u mě zvonil soused v půl třetí 

ráno. V půl třetí ráno? Naštěstí jsem 

ještě nespal – hrál jsem na bicí. 

 

 



English crossword 1 (Karel, 5.B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víte, že… 
Víte, že pro skupinu 23 lidí je 50% pravděpodobnost, že 2 z nich mají narozeniny 

ve stejný den? 

Víte, že Adidas a Puma byly kdysi jedna firma? 

Víte, že 86% lidí nevěří reklamě? 

Víte, že mravenec uzvedne až padesátinásobek své hmotnosti? 

Víte, že na jednom Big Macku je v průměru 178 sezamových semínek? 

           Karel, 5.B 

Poznáš firemní loga? Napiš jejich názvy. (Vojta, 5.C) 
 

____________________ ______________________  _____________________ 

                                 

          

      



Soutěž!!! Napiš název neúplného loga na papírek spolu 

se jménem a třídou a vhoď do soutěžní krabice v 5.B.  

Vylosujeme 3 správné odpovědi a výherce odměníme. 

 

English crossword 2 (Martin, 5.B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž!!! 

Napište nám krátký příběh, pohádku, nebo básničku o TRPASLÍCÍCH. 

Vaše výtvory přineste do 5.B a ty nejpovedenější otiskneme 

v příštím časopise. 

Tipovací Soutěž!!! 

Vystřihni soutěžní kupón z poslední stránky časopisu a napiš do něho 

svůj tip. Co má náš pan ředitel nejraději k obědu? (stačí druhé 

jídlo) Jména nejlepších tipujících uvedeme v dalším čísle časopisu. 

Všechny, kteří se zapojí do soutěže, zahrneme do slosování o 3 ceny. 

Slosovány budou pouze kupóny vystřihnuté z časopisu, jiné budou 

neplatné. Kupón přines do třídy 5. B.  

        Vaše redakce časopisu 



Spojovačka 

 

 

Odpovědi a řešení:  

hádanky: oči, zápalka, zády k sobě 

English crosswords 2: SCHOOL ( tajenka - Vše, co potřebuješ vědět, se naučíš ve škole.) 

firemní loga: Apple, LG, BMW 

 

 

 

Soutěžní kupón 

Co má pan ředitel 

nejraději k obědu? 

Tip_____________ 

Jméno__________ 

Třída___________ 


