A je to tady! Výroční 60. číslo našeho časopisu Floriánek!
U této příležitosti jsme si pro vás připravili speciální příspěvky našich šikovných
žáků.
Dočteme se něco o Halloweenu ze čtvrtka 31. října.
Podíváme se na komiks, který vytvořily dvojice žáků 5. ročníku v hodině českého
jazyka.
Zhltneme příběh O lvovi a myšce i s ilustrací.
Vyluštíme křížovku vytvořenou žákem 5. třídy.
Zavítáme do pravopisu a zkusíme vyplnit říkankové doplňovačky.
A v neposlední řadě se pokocháme nádhernými obrázky našich žáků a žaček!

Užijte si čtení tohoto čísla. Snad vám zkrátí čekání na vysněné Vánoce, zimní
prázdniny a bohatého Ježíška!
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HALLOWEEN
napsala Sabinka Š., 3. ročník
„Halloweenská párty se konala ve čtvrtek 31. 10. 2019 v sokolovně. Zábavu vedli
klauni. Bylo tam hodně občerstvení, které nachystali rodiče. Například muffiny,
minipizzy, šneky, jednohubky. Akce se mi hodně líbila a doufám, že bude i příští
rok.“
Byla to určitě zábava, kterou si děti
užily (a ještě se i dobře nadlábly)!
Sabinka nám ke svému příspěvku
nakreslila i halloweenský obrázek.
A díky obrázku Amelie si můžeme
představit, jak „bombózní“ párty
byla.

Sabinka Š., 3. ročník

Amelie R., 1. ročník
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PŘÍBĚH O LVOVI A MYŠCE
napsala Lucia J.
Lucia se činila a napsala „bajkovský“ příběh o lvovi a myšce, který dobře známe.
Přidala k němu i dojemnou ilustraci!

1. Úvod: Myška v ohrožení
2. Obsah: Zvířátka nemohla pomoci
3. Závěr: Pomoc
Lev spal. Myška probudila lva, protože mu běhala po zádech. Lev myšku chytil.
Myška prosila, aby ji pustil. Lev ji pustil a myška poděkovala. Druhý den lva chytili
do sítě. Lev křičel o pomoc. Hroch mu neuměl pomoct. Marabu mu taky neuměl
pomoct. Slon mu taky neuměl pomoct, jenom myška mu uměla pomoct. Hryzala, až
síť rozkousala. Potom spolu utekli. Lev nakonec poděkoval.
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VÁNOČNÍ VERŠE
žáci 3. ročníku
Naši obratní básníci se shlukli do dvojic (odvážnější zůstali jednotlivě) a vymysleli
úchvatné vánoční verše. Přečtěte si je! Krásně vás naladí na blížící se svátky.
K Vánocům patří stromeček,
tak nečekej a ozdob ho.
Když pod stromečkem uvidíš dáreček,
tak nečekej a rozbal ho.

Vánoce mám rád,
vždycky mám hlad.
Běžím si pro cukroví,
i když je jen medový.

(Tereza H., Lucia J.)

(Vít H.)

Náš pes dostal dáreček,
v něm byl malý páreček.
Jeho páníček pod stromeček
dostal velikánský domeček.
(Tereza G., Valerie H.)

PTAČÍ ŘÍKANKY
vytvořil David A., 5. ročník
Říkanky, které nás zároveň vzdělají. Tak šup, tužku do ruky a doplňujeme!
V_š, proč spolu kamarádí
pap_ňák a všichni hadi?
Končetiny neprocv_čí,
zato ale nahlas _ _ _ _.

M_lý ptáček, který zp_vá,
bl_zko domů v_dět b_vá.
Na louku či do dvora
přilétává _ _ _ _ _ _.
Zobák, křídla, husté peří,
hned dvě m_šky povečeří.
Je to sovy strýček,
jmenuje se _ _ _ _ _.
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OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI PRÁZDNINAMI
žáci 5. ročníku
Páťáci dostali za úkol zjistit, jak osazenstvo naší školy strávilo letní prázdniny.
Rozdělili se do skupinek po dvou a každá dvojice si vzala na starosti jeden ročník.
Jedna dvojice vyzpovídala i pracovníky školy. A takové jsou výsledky:

1. ROČNÍK

(Valerie H., Kristina K.)

Celkem odpovídalo 18 dětí. Z toho 15 dětí se těšilo zpátky do školy a 7 dětí
se učilo. Skoro všichni (17) se koupali o prázdninách v bazéně, 12 u moře a
pouze 1 žák byl na Lysé hoře.

2. ROČNÍK

(Vojtěch Ž., Matyáš S.)

Celkem odpovídalo 10 dětí. Na tábor jelo 5 dětí, 3 letěly letadlem a pouze
1 človíček zůstal o prázdninách doma. Většina (9) jezdila na kole.

3. ROČNÍK

(Roman K., František K.)

Celkem odpovídalo 15 dětí. Zámek nebo hrad navštívilo 6 dětí a nějaké
z našich velkých měst navštívilo 8 dětí. Třeťáci byli velice pilní, protože
se 10 z nich přiznalo, že i o prázdninách dělali úkoly.

4. ROČNÍK

(Pavlína K., Eva S.)

Celkem odpovídalo 19 dětí. Taky byly činorodé. 13 jich jelo do zahraničí,
9 dětí bylo u přehrady a 15 mlsounů o prázdninách grilovalo. Jeden človíček
oslavil i narozeniny!

PRACOVNÍCI ŠKOLY

(David A., David K.)

Celkem odpovídalo 11 pracovníků. Hodně sportovali, 9 pracovníků jezdilo
na kole. Jezdili také na návštěvy k babičkám (3) a tetám (2). Letadlem letělo
7 pracovníků.
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Před mikulášskou nadílkou vám
nabídneme nadílku obrázkovou!
Vznešeného svatého Václava od
Jana D., kterou nakreslil
u příležitosti výročí smrti našeho
patrona.
Třeťáci dostali téma „Můj
pejsek“ a zhostili se ho věru
pěkně. Vlevo mazlíček od
Terezky G., vpravo pejsek
Dorotky S.
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Vraťme se zpět k Dušičkám – halloweenská párty podle Nelči S. z 1. ročníku,
kde to strašidly jen víří! Dole „aprílové“ podzimní počasíčko podle Elišky L.,
také z 1. ročníku.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Visí na jehličnanu
2. Dárky jsou pod …
3. Hoří na něm svíčky (a není to stromek)
4. Ježíšek nám naděluje …
5. Vánoční ryba

7.
8.
9.

6. Druh sovy
7. Adventní…

VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA

8. Město, kde se narodil Ježíšek

vytvořil David A., 5. ročník

9. Ve kterém měsíci jsou Vánoce?

ZÁBAVNÁ KŘÍŽOVKA
vytvořil Kryštof V., 4. ročník

1. Psací potřeba
2. Zvětšovací sklo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3. Výtvarné umělecké dílo
4. Příkaz
5. Původní obyvatel Ameriky
6. Kamarádka Maxipsa Fíka
7. Součást rybářského prutu
8. Obyvatelé žijící v iglú
9. Zvíře nosící mládě v kapse
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Největší sousto nakonec! Naši žáci 5. ročníku dostali v hodině českého jazyka těžký úkol.
Probírali zrovna stavbu slov, kterou si demonstrovali na slově PŘEDŠKOLÁCI. Rozdělili
se do 5 skupin, každá měla ke kořenu tohoto slova (což je ŠKOL) vymyslet 1 příbuzné
slovo a 1 větu s tímto slovem. 5 skupinek dohromady vymyslelo 5 vět. Z nich pak měly
nakreslit komiksový příběh. Věty, které musely v příběhu zaznít, byly tyto:
1. Škola je od pondělí do pátku.
2. Předškolačka se těšila do první třídy.
3. Chodím do školy.
4. Chodili jsme do školky.
5. Školník ve škole uklízel.
Pro větší čitelnost jsme komiksy na straně 11 umístili na široko.

Komiks Valerie H.,
Davida A. a Davida K.:
„Adam byl ve škole od
pondělí do pátku. Přišel domů
a jeho sestra Lenka mu řekla,
že se těší do první třídy.
Druhý den jsem šel do školy a
pan školník mi uklízel skříňku
a našel tam fotku, jak jsem
chodil do školky. O rok
později Lenka chodila do
první třídy. Lenka s Adamem
šli po škole na hřiště. Lenka
spadla z houpačky a odřela si
koleno. Pak došli domů a
maminka jí na to dala obklad.“
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PF 2020
nakreslila žačka
3. ročníku
Dorota S.

Školní časopis proskovických žáků
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