Vítáme vás, milí čtenáři, po dlouhé době opět na stránkách našeho Floriánka!
Tentokráte krásné číslo 61.
Vánoce i sníh zmizely jako mávnutím kouzelného proutku a pomalu nám na dveře
klepe jaro.
Užili jste si jarní prázdniny? Zpovědi žáčků 1. ročníku najdete na straně 4.
Ve zprávě o lesní školce zavzpomínáme na chladné zimní počasí a krásu lesa.
Pokud vás zajímá bohatá fantazie svých spolužáků, určitě si neopomeňte přečíst
sci-fi povídku Kryštofa Vozárika ze strany 3.
Mezi obrázky vás jistě dojme krásný dopis rodičům, který jim napsala a
pokreslila Blanka.
Třeťáčci nám nabídnou k přečtení jejich kratičkou bajku o kobyle a býkovi.
Hned vedle na stránce 9 najdete básničky, které napsaly nejen děti!
Recept na dobrotu Panna Cottu, který pro nás sepsala Sabinka, potěší váš
mlsný jazýček!
Na závěr si můžete vyluštit křížovku Matyáše Straky a zaměstnat své chytré
hlavy třemi hádankami, které si pro vás naše redakce připravila.
Mějte se krásně a pilně se učte!
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Kryštof Vozárik ze 4. třídy se nám pochlubil svou povídkou na téma Svět kolem nás.

Na měsíci planety Ymbirt
Píše se rok 2100, jsme na měsíci planety Ymbirt ve sluneční soustavě Hjufvi.
Dva temní Ymbirti se snaží nepozorovaně proplížit do hradu, proto se pokouší
proměnit na temnou hmotu. Ale Poliki, král bílých Ymbirtů, si jich všiml a zavolal
stráže.
„Králi, nás se ti ještě podařilo zahnat, ale přijdou hordy našich válečníků,“ křikl
jeden z vetřelců poté, co se dali na úprk. Jejich pokus o průnik k nejvyššímu z nepřátel
byl zmařen, život si však tentokrát zachránili.
Král Poliki byl rád, že zachránil svůj národ. Dobře věděl, že temní se živí jejich
těly a jsou tedy jedinou možnou potravou pro vetřelce z temné strany. Sami bílí
Ymbrité již dávno ovládali umění živit se energií z hvězd. Poliki svolal radu a společně
vymysleli, že postaví obranou zeď s jediným průstupným bodem, o kterém věděl jen
on a jeho rádci.
Další rok si žili spokojeně a beze strachu z napadení. Ale jakmile uběhl rok, tři
měsíce a čtyři dny, byli bílí Ymbrité opět napadeni temnými. Poliki zjistil, že v radě
mají zrádce. Teď však nebyl čas zjišťovat, kdo zradil, museli se bránit. Ubránit se
zvládli jen s velkými ztrátami na životech.
Temní také cítili ztrátu, padl jejich král, hledali nástupce a neměli čas na nájezdy.
Trpěli hladem. Král Poliki v dočasném klidu hledal mezi svými rádci zrádce. Každému
z nich řekl jiné datum svého odchodu za zeď a počkal se svými strážci v křoví.
Když temní Ymbirti prošli v úterý, poznal Král Poliki, kdo je zrádce.
Poté, co ho našel, hodil ho jako poslední potravu temným Ymbirtům přes zeď
s pozvánkou k mírovému jednání. Pochopil, že nejlepší pro všechny bude, podělit se o
umění získávat energii z hvězd i s temnými.
Od té doby žily obě strany v míru.

3

LESNÍ ŠKOLA
20. 1. 2020 navštívili žáci 5. ročníku Lesní školu v Ostravě – Bělském Lese, kde byl připraven
program Příběh stromu. Tento strom během svého života zažil různé historické události, které
všichni sledovali a společně si o nich vyprávěli. Program byl pro žáky od 5. třídy a výše.
Žáci pojmenovávali stromy, určovali jejich stáří, viděli lesní školku, srnky a jiná lesní zvířata,
zhlédli dokumentární film o životě stromů a volně žijících živočichů v zimě.
Sestavili krmítko pro ptáky a obdrželi pracovní listy – vypracovali prezentaci o stromech.
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MOJE JARNÍ PRÁZDNINY
žáčci 1. ročníku
Amelie Radev
O prázdninách jsem byla u babičky a dědečka v Opavě. Hráli jsme si. Jeli jsme na
hory. Bobovali jsme. Jedli jsme zákusky. Moc se mi tam líbilo.
Ondřej Ovčačík
Byl jsem na lezecké stěně. Vylezl jsem 15 metrů. Chodil jsem plavat, lyžovat,
bruslit, na kolo a na trampolíny.
Kryštof Konvičný
Byl jsem u babičky a dědy. Lyžoval jsem na Kyčerce. Byl jsem u zubaře.
Natálie Kopecká
Tancovala jsem. Byla jsem venku. Kreslila jsem si. Hrála jsem si s bráchou. Byla
jsem u babičky. Byla jsem v obchodě.
Nikolas Krybus
Slavil jsem narozeniny. Byl jsem u babičky a dědečka doma. Byl jsem s tatínkem
v tělocvičně a hrál jsem hry.
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Ema Růčková

Blanka Sukupová, 3. ročník
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Natálka Kopecká, 1. ročník

Nikolas Krybus, 1. ročník

7

O kobyle a býkovi
žáci 3. ročníku
Eliška Válová
Žila, byla jedna kobyla.
Jaká byla? Smutná.
Přišel býk ke kobyle a povídá: „Kobylko, proč jsi tak smutná?“
Kobyla odpovídá: „Ztratila jsem se. Šla jsem nasbírat byliny a lekla jsem se
ptáčka, který právě hledal jídlo. Běžela jsem od domu k domu.“
„A popíšeš mi tvůj domeček?“
„Ano, má mechovou stříšku, z lístečků okýnka a celý domeček je zelený.“
Býk říká: „Jeden takový domeček znám.“
„A zavedeš mě, prosím, k němu?“
„Ano.“
Společně šli k domečku.
Býk povídá: „Tak, jsme tady!“
Kobylka říká: „Juchů, to je můj domeček. Moc ti děkuji, býku.“
Býk odpovídá: „Není zač, zvířata si mají pomáhat!“
Kobylka: „Za to, že jsi našel mé milované rodiče, tak tě zvu na oslavu mých
8. narozenin, kterou budu mít už příští týden.“

Mariana Hořínková
Žili, byli, býk Zbyněk a kobyla Eliška. Žili ve městě Přibyslav. Jednou, když šli
na procházku, uviděli obyvatele, kteří bydleli v krásných bytech. Jeden jim
postavil krásný příbytek. Zbyněk řekl Elišce: „Je hodný.“ Eliška řekla: „Máš
pravdu, Zbyňku!“ Poděkovali obyvateli a šli do svého nového příbytku. Pokud
neumřeli, žijí dodnes.
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S úžasnými básnickými výtvory se na nás obrátili naši malí poetové (mezi nimi
i jejich velká básnířka, paní učitelka).
Sníh
Valerie Hublová, Sebastian Bogda
3. ročník
Když byl venku sníh,
jezdili jsme na saních.
Když venku sněžilo,
nám se to hodně líbilo!

Jarní prázdniny v pekle
Denis Balcar, Václav Kavala, 3. ročník

Jahodová bříza
Mája Hořínková, 4. ročník

Byl jsem v pekle, byl tam čert.
Je to pravda, žádný žert!
Byl tam i dvoumetrový had,
co měl pořád velký hlad!

Na jehličí v lese,
prase bukvici nese.
Nese si ji do doupěte,
kde vše pěkně kvete.

Veselá pohovka
p. učitelka 3. ročníku, Jana Vahalíková
Celá naše rodina
ještě teď vzpomíná
na jarní prázdniny,
jak jsme dělali blbiny!
Sedli jsme si na pohovku
a sjeli jsme s ní sjezdovku.
Řítili jsme se rychle dolů,
smáli jsme se hodně tomu.
Dole však překvapení –
pohovka zmizela, už není!
Vyklopila nás zvesela,
do obýváku zpět odjela!
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Je tam bříza červená,
je jak jahoda zbarvená.
Se zrníčky zelenými
jak kapradí zbarvenými.

Sabina Šugarová z 3. ročníku nám připravila prima baštu, kterou se příjemně
osvěžíme v nadcházejícím teple jara!
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Řeka.

Oči.

Protože by mu vlály oči!

1.

2.

3.

Křížovku připravil
Matyáš Straka z 5. ročníku

1.

Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na
zádech. Kdo jsem?

2.

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou
nevidí. Co je to?

3.

Víte, proč nemůže šnek utíkat?

1
1

Správné odpovědi

HÁDANKY

Komiks nakreslila Zuzana Lipowská
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