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REDAKČNÍ  RADA: 
  
Pája Junová  
Štěpinka Hrušková  
Filda Lanc 
Máťa Malimánek  
Tonda Vavřička  
Tom Kubín  
Ami Pernikářová  
Naty Veselá  
Domča Navrátilová  
Eliška Hrušková  

Foto: Ludmila Hrušková 



SLOVO   ŠÉFREDAKTORKY 
 

 

Vážení čtenáři. 
 
Letos je v únoru neobvykle krásné počasí. Na horách je 
zasněžená krajina, na kterou dopadají paprsky, které 
vypadají jako drahokamy.  
 
Děti venku radostně pobíhají a paní učitelky odpočívají 
na čerstvém vzduchu a užívají si sluníčko. 
 
Přeju vám, abyste si konec zimy a poslední sníh užili. 
 
Ať vás naše únorové články baví. 

 

       

Vaše Eliška 

 



 
 
 
 
 
 

 

Zima, zima, zimička,  
vločky pouští  z nebíčka. 

 
Vločky pokrývají celou zem, 

děti si hrají se sněhem.  
 

ZIMNÍ  BÁSNIČKA 

Napsal: Toník Vavřička 

Zdroj obrázku: Zdjęcie ilustracyjneFoto: Free-Photos/Pixabay 



ŠIKANA 

Šikana je nepříjemná věc. Je to ten pocit, když přijde nová 
holka do školy a nikdo ji nemá rád. Je to ubližování na 
citech i rozkazování. Šikana může také způsobit psychické i 
fyzické problémy. 
Existuje také kyberšikana. Znamená to šikana přes internet. 
Kde k šikaně může dojít? Například ve škole, rodině, 
zaměstnání, sportovním klubu, vězení. 
Kdo může šikanu způsobit? Může to být jedinec, kolektiv 
(početní převaha). 
Jak? 
Zastrašováním, bitím, vydíráním, loupežemi, zneužíváním, 
rozkazováním. 
Proč dojde k šikaně? 
K šikaně dojde například z důvodu nedostatku sebevědomí, 
nejistotě nebo žárlivosti. Zkouší, kam až to může zajít. 
Oběti: 
Ti, kteří se odlišují (rasa) národnost, nováček, handicap. 
Znaky: 
Záměrné, samoúčelné, nepoměr sil, bezohlednost, 
fotografování, e-mail. 
Dopad: 
Zhoršení prospěchu, absence, klesá sebevědomí, problémy 
ve vztazích. 
                           Napsaly: Amálka Pernikářová,  
   Pája Junová,       
   Štěpánka Hrušková,  
   Eliška Hrušková 

Zdroj obrázku: http://lucypug.pise.cz/23-sikana-kybersikana.html 



E - BEZPEČÍ 

Přijel za námi pan kapitán Bc. Schweiner z E-bezpečí. 
Vyprávěl nám, jak bychom se měli chovat na sociálních 
sítích. Nejvíce jsme si povídali o Facebooku je to totiž 
nejznámější sociální síť, kde si píšete s „kamarády“.  
 
Doporučoval nám, abychom si zalepili webkameru, aby nás 
nemohl nikdo natočit a sledovat. Bezpečné heslo by mělo 
mít 12 a více znaků, nejlépe věta typu:  
„Mámrádmaminkuatatínka.“ Nemáme mít všude stejné 
heslo. Když si s někým voláme, tak mu máme říct, aby nám 
ukázal hodiny, kolik je tam hodin, abychom se ujistili, že 
nemá falešný profil a nevolá třeba z ciziny. 
 
Ukazoval nám, jak si máme zabezpečit facebook, aby nám 
nikdo nezneužil profil. Poradil nám, že se máme vždycky 
odhlašovat. Ujistíme se, že profilová fotka není falešná tím, 
že si fotku dáme do google vyhledávače pomocí foťáčku. 
Čím je jméno delší a komplikovanější, tím je více 
pravděpodobné, že je profil falešný. 
 
Když si budeme rušit facebook, tak si musíme nejprve 
změnit heslo, a pak až ho zrušit. Všechny fotky jsou 
majetkem facebooku a ten je může kdykoliv použít.  
 
Říkal nám příběh o Piškotovi, což byl vedoucí z tábora, 
který se svým přítelem zneužil asi 39 obětí. Vydávali se za 
dívku, donutili je natočit sexuální videa a pak je vydírali. 
  

   Napsaly: Domča Navrátilová a Pája Junová. 



ZEĎ KAMARÁDSTVÍ A MILÝCH DOPISŮ 

Je to takový papírový facebook.  
 
Každý má svoji schránku a děti si tam píší tajné dopisy a 
také věci, co si nechtějí říkat osobně.  
 
Je tam také veřejná zeď, kam se píše to, co můžou ostatní 
vidět. 
 
Pravidla papírového facebooku jsou stejná jako u toho 
opravdového. Je zakázáno vulgární psaní. Nikdo nesmí do 
schránek nahlížet nebo je vybírat. Nesmí se tam házet 
prázdné ani roztrhané papírky.  
  

   Napsaly: Amálka Pernikářová a Štěpánka Hrušková 

Foto: Ludmila Hrušková 



16. 2. 2018 se uskutečnily v plavecké škole závody. Nejdříve 
jsme měli rozplavbu, poté ti lepší plavali znovu. Z druhé 
třídy zvítězila Viktorie Šímová, z třetí třídy se stal nejlepším 
plavcem Jan Krupa, ze čtvrté třídy nejlépe uspěla Taťána 
Laštovková a v páté třídě vyhrála Andrea Haspeklová.   
 

   Napsala: Natálka Veselá 

SPORT 

Plavecké závody 

Stolní tenis 

V sobotu 17. 2. 2018 jsem jel na turnaj ve stolním tenise v 
Bělé pod Bezdězem. Vyjížděli jsme ráno v půl sedmé autem. 
Jel jsem s Terkou Uhrovou a Kubou, který je Terky bratranec. 
Na místo jsme dojeli asi za hodinu. Turnaj se konal 
v tělocvičně. Bylo tam docela hodně dětí i trenérů. Hrál jsem 
osm zápasů. Vyhrál jsem čtyři a prohrál taky čtyři zápasy. 
Žádnou medaili jsem nedostal, ale docela mě to bavilo. 
 Napsal: Matěj Malimánek 

Foto: Jana Závůrková 



Volejbal 

Jednu lednovou sobotu i neděli byl zápas v Neratovicích. 
 
Od nás tam bylo pět družstev, dvě od červeného mini 
volejbalu (A, B), jedno od oranžového mini volejbalu a dvě od 
žlutého mini volejbalu (A, B). Od oranžového mini volejbalu 
nebylo žádné písmeno, protože od nás byl jen jeden tým.  
 
V červeném mini volejbalu A soutěžili Matěj Malimánek a 
Andrea Haspeklová, kteří se umístili na 6. místě. Za červené B 
soutěžili Antonín Vavřička a Taťána Laštovková a skončili na 
25. místě.   
          
V žlutém mini volejbalu za A soutěžily Adriana Doubravová a 
Adéla Vavřičková, které skončily na 5. místě. Za žluté B Matyáš 
Doubrava a Karinka Nývltová vybojovali 7. místo. 
 
V oranžovém mini volejbalu soutěžili Jan Krupa a Ondřej Uher 
a Petr Malimánek a skončili na 9. místě. 
 

Foto: Mirka Malimánková 

Napsali: FildaLanc a Máťa Malimánek 



POPLETENÉ  POHÁDKY 

Napsali: Daneček Koblischke, Natálka Hanousková, Eliška Hříbalová 
Obrázek: Natálka Hanousková  



POPLETENÉ  POHÁDKY 

Napsali: Toník Vavřička, Máťa Malimánek, Míša Pekárek 
Obrázek: Máťa Malimánek  



POPLETENÉ  POHÁDKY 

Napsaly: Kristýnka Krososková, Amálka Pernikářová, Štěpánka 
Hrušková, Tánička Laštovková, Majda Matěchová  
Obrázek: Kristýnka Krososková 



POPLETENÉ  POHÁDKY 

Napsali: Natállka Veselá, Filda Lanc, Pája Junová, Domča Navrátilová, 
Elenka Hehlová  
Obrázek: Pája Junová 



Osmisměrka 

Zdroj: https://www.hranostaj.cz/files/doplnky/98.gif 

ZÁBAVA 

Vyhledali: Toník Vavřička, Eliška Hrušková 



Vtipy o Pepíčkovi 
 
1. „Mami, mami, mám dobrou a špatnou zprávu, jakou chceš 

slyšet      první?"   ptá se Pepíček maminky. „Tak tu dobrou.“ 
„Dostal jsem jedničku   z diktátu!" "To je hezké, Pepíčku, a 
jaká je ta špatná?" „Že to není     pravda!„ 
 

2. Paní družinářka dává dětem různé hádanky, například: "Co je 
to, je to jako kůň, ale je to pruhované, černo-bílé?" Nikdo z dětí 
neví a tak jim družinářka napovídá: "Ze, ..." Přihlásí se Pepíček: 
"Ze by to byl tygr?„ 
 
3. Pepíček volá na maminku: "Mami, smím si tu mísu vylízat?" – 
„Ne Pepíčku, jen to spláchni!„ 
 
4. Paní učitelka vyvolá Pepíčka a ptá se ho: „Já studuju, ty 
studuješ, on studuje, my studujeme, vy studujete, oni studují.“ 
Jaký je to čas, Pepíčku?" „Ztracený, paní učitelko.“ 
 
5. „Mami, kouří koně?“ ptá se Pepíček. „Nekouří Pepíčku.“ „Tak 
to nám teda hoří stáj.“ 
 
6. "Pepíčku, řekni nám, jakých deset zvířat žije na savaně?" 
zkouší učitelka Pepíčka. "Tak dejme tomu jeden slon a devět 
antilop." 
  

Sestavil: Tom Kubín 
  

Zdroj: http://vtipy.org/ 

Zdroj obrázku:  
http://www.impuls.cz/clanky/2013/04/zurivy-reporter-a-smich/ 



VÝTVARNÉ  PRÁCE 
 


