         /Alžběta Kotková, V/

Krasobruslení je sport na ledě. Tento sport mohou vykonávat ženy, muži, páry anebo někdy
i družstva, děti nebo dospělí. Pro tento sport potřebujete brusle a dres. Musíte ale hodně cvičit
a musíte se začít odmalička. Vždy se nacvičí nějaké představení na nějakou písničku, ale někdy
ten, co to organizuje, nebo možná i někdo jiný, řekne, aby tam byly i nějaké pohyby, jako třeba
trojitá otočka. A potom to ohodnotí porota. Je to velká dřina!			

Cvakavá pohádka

č.
3

2

Vlk vyvádí (s) vrtákem
Vlk vytáhl vrčící vrták. Vyvrtal velký vrt. Ve
vrtu vylomil vidličku. Ve vrtu viděl veverku ve
vaně. Veverku vytáhl vidlemi. Veverka vyhynula. Vychrtlý vlk večeřel vyhynulou veverku.
Vydatná večeře vrátila vlkovi včerejčí váhu.
/Martin Zeman, IV/

Zvoneček
Zvoneček už zase zvoní,
že jsme měli jaro loni.
Zvoneček zacinká,
vyrostla nám květinka.
/Hana Kennigová, II/

Zima
Co vítá zimu?
Vánoce.
Co vítá jaro?
Velikonoce.
Jaro nám všechno spraví,
budem šťastní i zdraví!

Pavel Pecha a pyšný páv
Pyšný páv prochází parkem. Potká pana Pavla Pecha. Pestrý páv
pokukuje po Pavlovi. Páve, proč po pánovi pořád pokukuješ? Páv
povídá: „Protože pan Pavel popíjí prestižní pivo - plzeňský Prazdoj.“
Pan Pecha poskytl pávovi pocucnutí pivečka.
/Aneta Zemanová, IV/

Hodiny (citoslovečný příběh)
Tik, sek, tik, sek, proč se ty hodiny sekají?
Buch, buch, buch, už toho mám dost!
Tik tak tik tak...
Sláva, už zase jdou!
/Barbora Kvapilová, V/

Pavlovy ponožky
Petr polil Pavla pórkovou polévkou. „Pomoc!“
povídá Pavel. Polévka pálí, proudí po Pavlových
ponožkách pryč. Petr prosí: „Promiň, Pavle.“
Pavel přijímá. Ponožky pročistí pračka pomocí
pracího prášku.		
/Daniel Chlebek, IV/
Naše malá Sofie

Jaro
Jaro je mé potěšení,
jaro mě vždy uklidní.
Pokaždé po dlouhé zimě
překrásně mi zavoní.
Sláva, sláva, jaro vstává!
Sněženka už na nás mává.

/Markéta Fleková, II/

/Markéta Fleková, II/

Holka jménem Járinka vidí tarantuli /Markéta Fleková, II/

Veverka Vendula
Veverka Vendulka vyprovázela vránu Vandu. Velkým výskokem vpřed vylekaly vypasenou vydru. Vydra vřískla. Vřískot vyděsil velkého výra. Výr vytřeštil „vobě voči“. Vmžiku vzlétl vysoko. Vířící vzduch
vydráždil včelu. Vyplašená včela vyrazila výpadem vstříc vose. Vosa, věříc ve vítězství, vyzvedla
vítěznou vlajku, vyletěla vpřed. Vlnu vášní vyjasnil vyjednavač výr výbuchem vlídného výsměchu. Výr
výskl: „Všem viníkům viny „vodpuštěny“.“		
		
/Natalia Trajlinková, IV/

Cvak!
Zabouchly se dveře.
Cvak! Cvak!
Tatínek si nasadil lyže.
Cvak! Cvak! Cvak!
Maminka věší prádlo.
Cvak! Cvak! Cvak! Cvak!
Voják cvaká žabkou.
Cvak! Cvak! Cvak! Cvak! Cvak!
Nepříteli cvakají zuby.
/Ema Koupilová, V/
Klulartec bílý
/Markéta Fleková, II/

Haf! štěkl pes
Haf, haf! odpověděl mu druhý pes.
Haf, haf, haf! přidal se třetí pes.
Haf, haf, haf, haf! dodal čtvrtý pes.
Ticho! Ticho! Ticho! Ticho! křičeli sousedé.
/David Indruch, V/

Krasobruslení

Zvonek
Hana Kennigová, II

šk.
rok
dá vych 2009
vá
(c) ází 2 -201
KS 8. 0, r
Pr červ oč.
ko na 6,
tin 2 č.
y, 010 32
spo
l. s
k.
o.
vy

Štěkavá pohádka

Poledne Pokorných
Plný pytel pšenice praskl, protože pan Procházka pytel pustil. Pěkná paní Procházková pomohla
posbírat pšenici pro papoušky, pak pomalu přesypali pytel. Poté paní Procházková povídá: „Pojďme
poobědvat, připravím palačinky.“ Potom přichystali
pšenici papouškům. Překvapení papoušci pozobkávali.			
/Hana Pokorná, IV/

Sofie
za tři dny se umyje,
až se umyje,
tak se zase polije,
polije se šťávou.
Ale čím se myje?
No přece lávou!
/Daniela Bednářová, V/
Recenze neexistující knihy
Tato kniha má 313 stránek, tři kapitoly a na každé
stránce jedno velké písmeno. Je to o chlapíkovi,
který krade poklopy kanálů, policie ho hledá a říká
řidičům, aby si dávali pozor. Dvacet pět let ho policie nemohla najít. Chlapík má 91 let, výšku 198 cm,
je tlustý a má pleš. Má výhodu, že je tlustý, protože
nemůže spadnout do kanálu. Když ho policie našla
a dala do vězení, po dvou dnech umřel stářím.
Kniha je především pro děti.
/Matěj Cukr, V/

Kniha vypráví o špuntovi, Šmakošovém Šmakoši. Čtyři kingové ho mají jako poddaného. Nosí kostrák na
hlavě a otrhané šaty. Jednoho dne se však rozhodne, že uteče z hradu až do daleké dálky. Ve svém pokoji
má staré lano (měří 1 cm), trofej (zdechlou myš), malý mečík (měří 3 cm) a 1 libru chleba od oběda. A také
malou fretku. Utíká ze zámku a přitom jej potkají srandovní náhody a příhody. Kniha má 362 stran formátu A5. Doporučujeme lidem, kteří mají rádi legraci a dobrodružství.			
/Jan Trajlinek, V/

Čtyři roční období

Jména (úryvek nekonečné básně)
Aňa
je jak baňa
Anička
je jako modrá opička
Anička
je totiž kozí nožička
Barbora
spadla do dvora
Barbora
je zlobivá brambora
Bětka
měla ráda Pepka
Bětka
je stará cetka
Bety
má boty plné smetí
Debora
skáče do dvora
Debora
je vlastně brambora
Hynek
je zabalen do plínek
Hynek
má dost plínek
Jarek
má v ruce párek
Jirka
má slepičí pírka
Jiří
vlastní šestero chmýří
Julie
je vyloučena z Unie
Karolína
pochází od Kolína

Tato zima byla jiná.
Co přijde po zimě?
Jaro.
Co přijde po jaru?
Léto.
Co přijde po létu?
Podzim.
Co přijde po podzimu?
Zima.
Zase bude trochu jiná.
/Markéta Fleková, II/
Odpadkový koš
Do odpadkového koše se dává papír, plasty apod.
Odpadkový koš bývá ve škole, ve vlaku, doma i
jinde. V koši to není docela pěkné a někdy bývá
plný, tak se vysypává do popelnice, do kotle, ale
do koše se nedávají tašky, potřebné věci a vůbec
nikdy sešity.		
/Vít Nakládal, V/
Hana Kennigová, II

Pyšný páv

     /Oliwie Navrátilová, IV/

Pyšný páv pozvolna pochodoval parkem.
Potkal psa. Páneček Pavel přivolal pejska.
Píďa poslušně přiběhl. Pak potkali Petru. Píďa
přivítal paničku. Parkem procházela parta
puberťáků. Povykovali. Polekaný pes proběhl přes park. Psa potkali policisté. Potrestali
pánečka pokutou. Pak poručili: „Připoutejte
psa, prosím!“ Pondělní procházka parkem
pro Pavla proběhla poučně. Počínaje pondělím pečlivěji plnil předpisy provozu parku.

Tlusťoch

Sedmikráska

Pěkný příběh počínající písmenem p

Co to roste na naší zahradě?
A ještě k tomu v Rekově ohradě?
Malá, štíhlá, pěkná kytka,
našla ji tam naše Jitka.

Poník Pavel pořád poskakuje podél plotu. Pan
Petr Petrželka přišel poníka pohladit. Poník
poskočil, pana Petra prudce povalil. Pak poník
Pavel pláchl podél plotu přes potok, pole, pláně. Povalený, překvapený pan Petr Petrželka
pomalu povstal. Pokukoval po poníkovi, potom
pískl. Poplašený poník Pavel přiběhl. Pan Petr
poníka poplácal, pohladil. Pan Petr Petrželka
příště podá poníkovi Pavlovi pořádný pamlsek.
/Marie Matkulčíková, IV/

/Anna Lazárová, II/
krteček
má rád páreček
Lucka
ráda kucká
Lucka
je velká pucka
Lukáš
má moc rád guláš
Mates
dlouho vedl protest
Mireček
vlastní hrobeček
Monička
je krátká vidlička
Monika
je harmonika
Oldřiška
nacpala krupicovou kaši do bříška
Pepíček
má hodně nožiček
Petr
nikdy nenosí svetr
Rek
Ája mu říká Fek
/kolektiv V. třídy/

Čert /Markéta Fleková, II/

Johannes Trajlinkus: Šmakošový Šmakoš a čtyři kingové (recenze dosud nenapsané knihy)

/Jakub Lukáš, II, redakčně upraveno/

Byl kdysi jeden král a ten měl ženu královnu. Chtěli dítě. Čekali, čekali a čekali, až jednou se jim narodilo dítě, a to
bylo tlusté, no fuj. Ten, co se sotva narodil, řekl: „Mámo, já tě sním a tebe táto taky sním.“ A udělal ham. A pak chtěl
prozkoumat zámek. Potkal sluhy, udělal ham a pak šel na zahradu. Tam potkal dvorní dámy a princeznu a udělal ham.
Pak měl zas velký hlad, tak udělal ham a bylo po zámku. Pak přijel princ Bajaja, ale jeho meč byl proti tlusťochovi
pouhým klackem. Ten udělal ham, ale princ mu zevnitř rozřízl břicho a všechno bylo zpátky. A byla slavnost. Princi se
ale chtělo na WC, tím prošvihl celou slavnost, a ještě musel zaplatit hrob pro tlusťocha. Tím náš příběh končí.

Ťapavá pohádka
Ťap, ťapala kočička,
ťap, ťap, šlápla holčička do louže,
ťap, ťap, ťap, přišel za Zem mimozemšťan z planety Ťap-ťap a
ťap, ťap, ťap, ťap, zase odešel.
/Marie Svobodová, V/

Co je na 2. stupni zakázáno
Odnášet v hodině pastelku kamarádce.
Povídat si o učiteli v jeho přítomnosti.
Chodit pozdě do vyučování.
Připravovat se na hodinu nedbale.
Nechat v hodině mobilní telefon zapnutý.
Kreslit si v hodině.
Hrát si s vlasy.
Vykřikovat.
Být veselá třeba jako já.
Nosit úplatky.
Smát se nahlas.
Povídat si.
Posílat si papírky s psaníčky.
Nebýt hodný(á).
Běhat po chodbě.
Tvářit se hloupě.
Být drzý(á).
Týrat osmáky (zvířata) na chodbě.
Nechat nezakrytou pusu při zívání.
Dovolovat si na starší.
Chodit bosky.
Speciálně pro holky: Zamykat se na
záchodě.

/Pro žáky 1. stupně sepsala po škole
častá dopisovatelka Tamara Čedroňová, VII/

