
 

 

DĚTSKÝ ČASOPIS                                                       3. ČÍSLO/2013 

Vydává 5.B ZŠ Alšova Kopřivnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
ALŠOVSKÝ 

KOPŘIVNICKÝ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povídka o Vendelínovi 

Vendelín chodí do páté třídy a má hodně kámošů. Mezi jeho kamarády patří 

Karel a Vašek. Kluci rádi chodí ven, za domem jezdí na kolech. Jednou zase 

vyrazili ven, bylo krásně a teplo. Vzali kola a jeli na hřiště. Jezdili tam krosovou 

dráhu Vendelín, Vašek, Karel i jiní kluci. Vendelín chtěl předvést klukům 

nějaké triky a skoky na staré dráze, která byla opodál. Po jednom doskoku se 

mu najednou kolo propadlo a on spadl. Vendelín se šel podívat, co je to tam za 

díru. Zjistil, že je tam zakopaná nějaká dřevěná bedna. Zavolal na kluky a 

společně bednu vykopali. Po otevření se nestačili divit – bedna byla plná 

elektroniky. Vendelín u sebe měl mobil a rychle zavolal 158. Policie přijela a 

kluky pochválila, že se zachovali správně. 

Fanda K. 

Kalendář 

Byl jeden kluk, který přišel 

jednoho dne ze školy, podíval 

se na svůj kalendář a zjistil, že 

je zítra poslední den školy. 

Jásal a vyskakoval, dokud se 

nepraštil do lustru. Do školy 

přišel bez batohu, 

v kraťasech a všichni se ho 

ptali, jak je vymóděný. Pan 

učitel to zaslechl a řekl: 

„Vždyť je leden!“ Kluk to 

pochopí, a když se doma 

podívá na kalendář, zjistí, že 

ten svůj měl přetočený 

dopředu. 

Petr M. 

Zážitky z tábora Mixér 

Minulé prázdniny jsem byla na táboře 

Mixér. Moc se mi tam líbilo. Hráli jsme 

dobré hry. Například jsme měli vyzkoušet, 

jak se v lese zamaskovat. Nebo hru kde 

jsme museli nosit kameny a postavit z nich 

věž za 3 minuty. Nejvíc se mi líbil výlet na 

bobovou dráhu. Poslední noc jsme měli 

stezku odvahy. Já šla s kamarádkou 

Marťou. Při konci stezky jsme šly podél 

svícnů a najednou v křoví něco syklo tak 

hlasitě, že jsme vzaly nohy na ramena a 

utekly. To byla naše nejhorší chvíle na 

táboře. Bály jsme se s Marťou celou noc. 

Klára Ř. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florbalový turnaj 

Jednou jsem jela se svým týmem do Olomouce na florbalový turnaj. Ale 

ráno to byla hrůza, zaspala jsem! Sraz byl o půl 8 u školy, ale já jsem 

zaspala. Vzbudila mě telefonem Linda a řekla: „Májo paní učitelka ti 

vzkazuje, že máš být do 5 min. u autobusu.“ Já jsem se tak bála, že to 

nestihnu. Říkala jsem mamce honem, zaspali jsme. Rychle jsem utíkala, až 

jsem nechtěně šlápla do bahna a vyzula se mi bota. Nakonec jsem to ale 

stihla. Paní učitelka se mě ptala, jestli mám boty a já, že mám ve škole, tak 

jsem ještě utíkala do školy a konečně do autobusu. Potom jsme přijeli a 

nakonec jsme skončili na 2. místě, a já jsem vyhrála hokejku za nejlepší 

hráčku. A jeli jsme domů a my holky jsme si udělaly po turnaji oslavu 

v cukrárně. 

Mariana P. 

Návštěva Brníčku 

Jednou jsme byli u tety v Úsově. Teta si pro nás program. Měli jsme 

navštívit Brnčko, kde jsme se šli podívat na ovčí farmu a na hrad. 

Nejprve jsme byli na farmě, tam nám paní ukázala ovce, jehňata, berany, 

krávy … Mohl jsem nakrmit i jehňata. Jedno jehně na mě skočilo a 

povalilo mě na zem. Než jsem si uvědomil, že mám v ruce seno, skočilo 

na mě dalších 5. To jsem pak byl špinavý a pomlácený. Mezitím, co jsem 

bojoval, si šla maminka s tatínkem koupit sýry. Farmářka sýry donesla, 

prošla kolem taťky a řekla:“ Uhni prase!“ Potom vysvětlila, že prase je 

jejich pes, který se pořád pletl pod nohy. Šli jsme ještě na hrad, opékali 

špekáčky a potom jsme spěchali na autobus. Výlet se mi líbil, protože 

byl krásný a poučný. Už vím, že si nemám začínat s jehňaty. 

Hynek Š. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ztracené hříbě 

O prázdninách jsem se rozhodla jet do 

lesa se svým koněm Button. Button je 

krásná dozlatova zbarvená fjordská 

klisna původně z Norska. Má krásnou 

bílou hřívu s černým pruhem a je 

ostříhaná na stojatou hřívu. Tak jsme 

brzy ráno vyrazily. S sebou jsme měly: 

stan, jídlo, spacák, mapu. Rozloučila 

jsme se s rodinou a vyrazila kupředu. 

V lese jsme skákaly přes spadlé stromy 

a přes řeky. Potom jsme začaly hledat 

místo na táboření, netrvalo dlouho a 

našly jsme ho. Postavila jsem stan, 

rozdělala spacák, najedly jsme se a šly 

spát. Ráno jsme jely do oblasti, které 

se říká Jáma. Všichni říkají, že tam 

straší, ale já na strašidla nevěřím. Když 

jsme přijely na místo, našly jsme něco 

na zemi. Měla jsem strach, protože se 

to trošičku hýbalo. S Button jsme se 

držely při sobě. Zkusila jsem jít blíž a 

zjistila jsem, že je to malé hříbě. Bylo 

samo. Rozhodla jsem se, že ho vezmu 

domů, ale jak? Zkusila jsem ho 

postavit a postavilo se. Bylo zesláblé, 

tak jsem mu dala najíst a napít vody. 

Potom jsem postavila stan a vzala 

hříbě spát k sobě do stanu. Druhý den 

ráno jsme jeli domů pomalu a v klidu. 

Doma jsem navrhla, že si hříbě 

necháme a vycvičíme ho a až bráška 

povyroste, bude na něm jezdit. A tak 

ztracené hříbě zůstalo u nás. 

Klára Ř. 

Povídka 

Jednoho dne se dvěma lidem 

narodila nádherná holčička Emily, 

jenže její rodiče byli chudí a tak, 

když byl Emily 1 rok, tak si 

udělali výlet do lesa. Hráli si … a 

potom utekli, Emily měla ještě 

malé nohy a tak běhat nemohla, 

s tím rodiče počítali, brečeli a 

utekli. Bylo jim to líto. Emily 

zaběhla do lesa, bála se a brečela, 

potom k ní doběhla smečka vlků 

a nevěděli, co dělat. Někteří ji 

chtěli zabít, jen jedna vlčí máma 

s vlčaty říkala, že se o ni postará. 

Dopadlo to dobře, nakonec 

Emily vyrostla a žila s vlky až do 

smrti. 

Karolína B. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Křížovka: 
                                                                             1. Zvíře, které plive 
                                                                             2. Co dává kráva 
                                                                             3. Automobilka v Kopřivnici 
                                                                             4. Zvíře s dlouhýma ušima 
 
                                                                  Tajenka: Těšíte se na …………..?  (Jan T.)   
 
1.      

     2. 

3.      

    4. 

 

 

 

1.     

     2. 

3.       

      4. 

 

1. Chlapecké jméno na J 

2. Ovoce co vypadá jako měsíc 

3. Velké letiště 

4. Co chrání naše orgány 

Tajenka ………………………    (Tomáš M.) 

Vtip 

Pepíček podá tatínkovi 

vysvědčení a ten povídá: „to 

je to nejhorší vysvědčení 

jaké jsem kdy viděl.“ 

Pepíček: „já taky, našel jsem 

ho ve tvých věcech“. 

Petr M. 
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5.       

   6. 
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Křížovka: 

1. Co se nosí na hlavě.                            2. Lidský i zvířecí organ na hlavě. 

3. Co se peče ve Štramberku.             4. Co používají horolezci. 

5. Jméno Messiho.          6. Potřebují to námořníci, dopravní prostředek. 

7. Velmoc ve fotbale (hraje za ni Baloteli)  8. Značka automobilu. 

9. S čím kluci mrskají holky.             10. Tatínek tvé maminky je tvůj? 

Tajenka ……………………………..                                                        (Jiří T.) 

 

 



Křížovka: 

 
 

1.      

2.      

       3. 

4.        

       5. 

6.        

 

1. Bez vody je …. 

2. Nanuk se …. 

3. Slunéčko sedmitečné je … 

4. Kačer z pohádky 

5. Spisovatelka Božena … 

6. Motýl z pohádky 

 

Tajenka ………………………..                               (Jakub H.) 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léto 

Léto léto přichází, teplé dny si přináší. 

Těšíme se do vody, budem dělat blbiny. 

Koupíme si nanuka, slížeme ho hned teďka. 

Druhý den zas přijdeme a léto si užijeme. 

Jan T. 

Jaro 

Jaro, jaro už je tady 

zaklepu na kamarády. 

Uděláme ťuky ťuk, 

a za chvilku vyroste buk. 

Mariana P. 

Léto 

Léto, léto už je tady, hop a skáče do zahrady, 

ze zahrady do bazénu ochladit se na vteřinu. 

Až nám bude velká zima, 

zabalíme se do ručníku a hup do kina. 

Z kina půjdem k babičce, 

zazpíváme tetičce. 

Hezkou letní písničku o teplíčku. 

Adéla P. 

Léto 

Léto už je tady,  

květiny už rostou, 

ulicí se řítí davy, 

venku to voní ranní rosou. 

Lidi chtějí na sluníčko, 

děti lížou nanuky, 

ohřát si své tělíčko, 

to je něco pro kluky. 

Hynek Š. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaro 

Jaro, jaro už je tady, 

spěchá rychle do zahrady. 

Běží, skáče, už je tu, 

těšíme se na dědu. 

Přijede k nám na prázdniny, 

budeme stanovat a chytat ryby. 

Veronika T. 

Včera jsem šel do parku, 

viděl jsem tam veverku. 

Louskala oříšky, 

dívala se do výšky. 

Viděla plno ptáků,  

co přistávali v parku. 

Tomáš M. 

 

Léto 

Léto, léto pojď k nám dál, 

voda nás v bazénu ochladí, 

budeme si spolu hrát  

teplo nás na hlavě pohladí. 

Viktoria V. 

Básnička 

Jaro to mám hodně rád, 

venku je moc hezky,  

ve škole se nebudu rvát 

a budu se oblékat hezky. 

Léto 

Už je tady léto, 

venku svítí sluníčko, 

budeme se potit hodně, 

na stromě vyroste jablíčko. 

Tomáš M. 



Strejda z Prahy 

Strejda se jmenuje Jindra. Má super 

byt, dvoupatrový, ale to není to 

nejlepší. Strýc Jindra má vlasy jako já, 

modré oči a nosí buď brýle, nebo 

čočky. Žije v Praze, ale kdysi bydlel 

tady u babičky. Jednou v létě jsem se 

mu schoval do křoví. On o mně ale 

věděl, vzal hadici a řekl, že zalije křoví. 

Schválně to dal na nejsilnější proud a 

hadice na mě vystříkla! Taky nám 

různě říká jako voňavko, saláme a tak. 

Je to dobrý strejda, hlavně vtipný. 

Fanda K. 

Teta 

Moje teta bydlí v Německu ve městě 

Regensburg. Je menší postavy a štíhlá. 

Vlasy má krátké po ramena, přebarvené 

na špinavý blond. Má modré oči jako 

pomněnky. Velmi ráda tráví volný čas ve 

společnosti. Je nadaná na jazyky. Naučila 

se dobře německy, anglicky a zkoušela i 

španělštinu. Vždycky se těším, když 

přijede, nebo my k ní. Připraví nám 

dobrou zábavu! 

Jakub O. 

Můj děda 

Vybral jsem si dědu, protože nám 

vypráví historky a taky, protože je 

s ním sranda. Většinou nosí 

červený kostkovaný svetr a 

k tomu černé kalhoty. Bydlí 

v Bílově, což je malá dědina 

poblíž Nového Jičína. Má malé 

oči, velký nos a nosí brýle. Pracuje 

jako řidič kamionu, a ty historky, 

co nám vypravuje, jsou vlastně 

z jeho cest. Třeba jak si jeho 

kamarád omylem spálil knírek a 

další dobré historky. 

Adam Š. 

Strejda 

Můj strejda ze Slovenska je hodný, legrační a 

má holou hlavu. Nosí hezké a slušivé 

oblečení. Zajímá se hlavně o svoji dceru, 

která se mu nedávno narodila. Má s tetou 

moc hezký dům se dvěma balkóny. Jsou tam 

2 pokoje a kuchyň. V obýváku je velká 

televize a skleněný stůl. Mám ho rád, protože 

není zlý a protivný. Těším se na velké 

prázdniny, protože k němu na týden pojedu. 

Tomáš M. 



 

Teta Jana 

Moje teta se jmenuje Jana. Žije 

kousek od Zlína, v Loučce. Ráda 

vaří a její muž, můj strýc, má vlastní 

kapelu a hraje na kytaru. Takže 

mezi její zájmy patří i hudba. Má 

dlouhé vlasy, modré oči a je docela 

malá. Má psa, který se jmenuje 

Miki, má 5 let a narodil se stejný 

den jako já v srpnu. Jeho rasa je 

West highland teriér. 

Veronika T. 

René Klements 

Moje oblíbená postava je náš 

trenér z FBC Vikings, jmenuje se 

René Klements. Má krátké černé 

vlasy. Je náš trenér i hasič. Mně 

se zdá docela veliký. Dobře 

trénuje. Bydlí v Příboře v malém 

paneláku. Má krátké řasy, 

zelenohnědé oči, tmavější obočí, 

špičatější nos, delší ruce, hlubší 

hlas. Zaujal mě tím, že i když 

prohrajeme turnaj, tak po nás 

neřve, ale vysvětlí nám, jak a co 

jsme měli dělat. Trénuje mladší 

žáky. 

Jiří T. 

Můj strýc Petr 

Můj strýc Petr bydlí 

v Kopřivnici. Je hodný, milý a 

vtipný taky chytrý a pracovitý. 

Má malé uši, velké obočí, malé 

oči, hnědé vlasy. Nosí brýle, 

většinou červené tričko a rifle. Je 

mohutné postavy, takže někdy 

vypadá jako sněhulák. Zaujal mě 

tím, že si na nás vždycky udělá 

čas. 

Hynek Š. 



 

 

Jak jsem byl na Prachovských skalách 

Jednou myslím, že minulý rok, jsem byl na Prachovských skalách. Je to u Liberce. 

Byli jsme ubytovaní v domku, který pronajímá jedna paní jako hotel. Druhý den 

jsme vyšli do skal. Šli jsme klikatými uličkami a stoupali stále výš. Vyšli jsme až 

k zámku, který se tyčil na strmé skále. Prošli jsme myší dírou a pokračovali dál, teď 

už po hliněných cestičkách. Viděli jsme vysoké i malé skalnaté útvary. Třetí den 

jsme vyjeli autem k hradu Trosky. Dojeli jsme a šli jsme po asfaltové cestičce, 

kterou později nahradila hliněná. Trosky bývaly hradem, ten se však rozpadl a 

vznikly z toho 2 věže. Jmenují se Panna a Bába. Panna je považována za hezčí a 

Bába za škaredší. Proto se tam říká, že Bába závidí Panně. Dodneška mám 

odtamtud odznak s oběma věžmi. 

Jakub H. 

Co budu dělat o prázdninách 

O těchto prázdninách budu většinu času na zahradě a budu pomáhat babičce na 

záhonech. Na naší zahradě pěstujeme hodně zeleniny a ovoce například maliny, ze 

kterých děláme tzv. žahour. Což jsou rozšlehané maliny, smetana a cukr. Dále 

pěstujeme jahody, jablka, hrušky, švestky, rybíz a hroznové víno. Taky mrkev, 

petržel, ředkvičky, rajčata a moje oblíbené kedlubny. O prázdninách se také budu 

koupat v bazéně. Minulé prázdniny byla voda tak teplá, že jsem se venku koupal i 

v 10 hodin večer. Nejvíce se ale těším na pinec. Doma mám improvizovaný ping 

pongový stůl ze sádro-kartonu. Obvykle hraju s mamkou a bratrancem nebo 

babičkou. 

Jakub O. 


