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ÚVODNÍK

Milí čtenáři,

po dlouhé odmlce se opět ke slovu hlásí náš školní časopis. Zimní spánek postihl i naši 
redakci a nápady zamrzly na půli cesty do vašich tříd. S přicházejícím jarem jsme i my 
nabrali novou sílu, abychom vás mohli opět informovat o dění ve škole a otisknout vaše 
zdařilá dílka. Pojďte s námi nahlédnout do tříd, školních lavic, aktovek a kabinetů, prostě 
všude, kde se něco děje...

Tým redakce

Moc rádi otiskneme i vaše literární, výtvarné či jiné počiny. Příspěvky předávejte pí. uč. T. 
Šarayové, nebo posílejte emailem: casopiscakovice@gmail.com

To stojí za zveřejnění...

mailto:casopiscakovice@gmail.com


Předškoláci

Naši malí předškoláci se velmi snažili. Vyráběli 
iniciály svých jmen, koruny pro tři krále a květináče 
pro svoje maminky. Jak moc se jim to povedlo, 

posuďte sami…
 

Zde se budoucí 
školáci vyřádili nad 
svými iniciály.

Tady se můžeme pokochat krásnými výtvory 
našich šikovných předškoláků.

A zde se vytváří barevné květináče...

 

Atady je výsledek...

Šikovní předškoláci si mohou klidně 
odpočinout.Tato práce se jim opravdu 
povedla!



Pololetní vysvědčení
Konečně jsme se dočkali dne „D“. Někteří se na své vysvědčení těšili, jiní by se raději 
neviděli. Největší radost ale určitě měli ti, kteří dostali své první opravdové vysvědčení...

Ze školních lavic
Sedím vedle Radka,
není to žádná Katka.
Ale on má brýle
a tváří se na mě mile.
Natálie Braunová, 4.C

Šla jsem jednou s Tomášem,
šel po chodbě s kartáčem,

vydrhli jsme parkety
pod nohama Markéty.

Tomáš Pikard, Zuzana Šťovíčková, 4.C
Sedím vedle Dana,
vidím plešatého pána.
Ale Dan to není,
časy se furt mění.
Martin Novák, Jan Jeřábek, 4.C



Prázdná stránka
Už se vám někdy stalo, že jste v sešitě, učebnici, knize, novinách nebo jiných 
tiskovinách našli prázdnou stránku? Jak se tam asi dostala? Nad tím jsme si lámali 
hlavu i my...

Vše začalo jednoho obyčejného nedělního rána. Rodina Kopulkových malovala dceřin 
pokoj narůžovo. Zatímco rodičům na hlavu kapala barva, malá Majda hopsala uprostřed 
pokoje se svým medvídkem a křičela: „Jupí!“ 
Tatínek si však dělal starosti: „Zítra mám jít do práce, ale zatím se cítím, jako v pátek večer 
po celotýdenní službě.“
Když konečně všichni pozdě večer ulehli do postele, měli pocit, že jen co usnuli, už zase 
musí vstávat. U snídaně si malá Majda vyplakala, že půjde s tatínkem do práce. I přes 
tatínkovo varování, že budou v práci velmi dlouho, byla Majda nadšená, že s ním může jít.
Tatínkova práce byla tisknutí novin. Noviny se tiskly dlouho do noci. Holčička sebrala 
prázdnou stránku, chtěla z ní složit lodičku. Ale co to? Tatínek usnul, no a holčička zavřela 
také oči.
Prázdná stránka pocítila příležitost. Sice nevěděla, že je prázdná, ale s radostí skočila do 
novin. Když se tatínek s Majdou probudili, spěchali domů a prázdná stránka zůstala 
zapomenuta.

                                  Kristýna 
Vobořilová, 5.C

Byla jednou jedna stránka 
papíru. Ta bydlela... no, 
nebudeme si nic nalhávat...  
byla bez domova. Jednou se 
jen tak toulala městem a šla 
kolem honosné budovy s 
nápisem „Městský soud“. Z té 
budovy náhle vyšel starší pán.  
Jmenoval se Karel Tichý a byl 
soudcem. Zrovna šel na 
autobus. 
Stránka uviděla, že mu z kapsy 

čouhají noviny. Vloudila se mezi ně a zavýskla si: „Hurá, konečně teplo. Už si mě člověk 
bude všímat.“

Markéta Zeleková, 9.B

Pan Tichý má svoji malou dcerku, která ho podezřívá z toho, že si jí vůbec nevšímá a 
nevšímá si ani věcí, které pro něho dělá. Proto se rozhodla, že do tatínkových novin nakreslí 
na každou stránku srdíčko. Ale tatínkovy noviny jsou v jeho batohu a batoh je v ložnici, 
kam normálně nesmí. Jak se tam proplížit, když maminka uklízí na chodbě před ložnicí? 
„Hm, uklízí,“ pomyslí si a pak se zeptá: „Mami, můžu ti pomoct?“
Maminka se zarazila: „Co to od toho rebela slyší?“
Nakonec se však mile usmála a řekla s radostí, že ano.



Dcerka se zaradovala, vzala hadr 
a kbelík. Mamince oznámila, že 
začne ložnicí. Maminka se 
jenom usmála a pokračovala v 
práci. Dcerka chvíli dělala, že 
uklízí, pak však vytáhla 
tatínkovy noviny a nakreslila na 
stránku srdíčko. Najednou se 
zastavila, protože její maminka 
zakopla o kbelík. Dcerka vrátila 
noviny na své místo a začala 
leštit stůl. Maminka jukla do 
ložnice, aby se přesvědčila, že ji 
dcerka nijak nepodvádí. A co 
viděla, ji jenom potěšilo, a tak 
začala znovu uklízet. 
Dcerka si řekla: „Tohle bylo těsný.“
Vytáhla znovu noviny, ale nevěděla, kde skončila. „Tohle taky nejde,“ řekla si dcerka.
Vzala papír z tiskárny a ten založila do novin a pokračovala...
Maminka ji stále sledovala a nevěřila, co vidí. Když už na každé stránce bylo srdíčko, 
nestačila vzít prázdný papír dřív, než byl konec úklidu. A tak tam prázdná stránka zůstala a 
srdíček si nikdo nevšiml.

Doris Foxová, 5.A

Pocity a vůně
Mladí umělci se pokusili zachytit pocity a vůně. Prohlédněte si obrázky a přivoňte si...



Přicházející jaro v nás probouzí básníky

Vlaštovička lítá,                           Dnes je krásný den,                       Jaro zase přichází,
povídá, že svítá.                            asi půjdem ven.                             vyvede nás z nesnází,
Svítá svítáníčko,                           koupíme si koroptvičky,               z pergoly už vychází
vstávej, Anduličko!                      pro ně krásný pantoflíčky.           Jupí super tralala.
Natálie Braunová, 4.C                                                                                                 Zuzana Šťovíčková, 4.C

Jaro se k nám přitočí, 
máme pěkné výročí. 
Zítra bude krásný den, 
mně se splní hezký sen. 
Natálie Braunová, 4.C 

 
Slunce, slunce, sluníčko,
vykveť už má kytičko.

Slunce svítí, kytka kvete,
králíček vyleze z doupěte.
Sněženka vykoukla z ledu
a my jdeme na koledu. 

Příroda se  probouzí,
barvy na svět vykouzlí.
Čenda skáče hop, hop, hop,
jaro volá: „Čendo, pojď!“
První vůně ucítí 
a hned skáče pro kvítí.
                                                                      Skládám verše jako rýmy,
Láska, láska nebeská                                  večer koukám na lekníny.  
prostě na svět zapíská.                                Teče kapka, teče z listu,
Rostliny barevné kvetou zas,                      podobá se nejvíc mistru.
vůně kolem, jarní čas.                                 Spadne na zem, teče dále,
Kolektiv třídy 4.B                                                      přes kamínek, přes korále.
                                                                      Konec cesty u potůčku, 
                                                                      tam ji čeká spoustu krůčků.
Táta včera na venku                                   Náhle vidím kolibříka,   
našel první sněženku,                                 jak tam letí na nebi.  
vedle petrklíč,                                             Hvězdy svítí, noc je tmavá,   
zima už je pryč.                                          krása je to, jak ta panna.   
Fr. Hrubín                                                        Dobrou noc a jdi spát,
                                                                       ať se ti sen sladký zdá.  
                                                                         Barbora Nováková, 4.B



Ekotým
Ekotým jsou skupinky dětí, které jsou zařazeny do skupin. Jsou to:

Bleskáči – starají se o to, aby se nikde zbytečně nesvítilo.
Vodníci – starají se o to, aby nikde netekla zbytečně voda.
Popeláři – kontrolují, jestli se na škole skutečně třídí odpad.
Školníci – se starají o zalévání kytek na chodbách, výzdobu stěn a tak dále.

Všechny skupinky mají alespoň jednou do měsíce schůzku, kde se probírají řešení 
různých problémů a důležitých úkolů. Bez těchto skupin by se naše škola neobešla. 
Starají se o pořádek a hezké prostředí ve škole, o šetření energiemi a vodou, a aby 
odpadky neničili naše prostředí, ale po roztřízení se mohly některé znovu použít jako 
materiál pro další výrobu .
Když jsem poprvé slyšela o ekotýmu, tak jsem vůbec nevěděla, co to je. Protože jsem 
byla v 5. třídě a byla jsem velice zvědavá  , přihlásila jsem se do ekotýmu a 
rozhodně jsem zklamaná nebyla. Navíc jsem potkala spoustu nových kamarádů. 

V ekotýmu jsem ráda, protože vím, že dělám správnou věc nejen pro sebe, ale i 
pro všechny ostatní.

Aneta Kubínová

EKOŠKOLA
Obhájení titulu Ekoškola bylo pro nás velice těžké, protože k nám přišla 
Ekoinspekce, která nám dávala pro mě těžké otázky ohledně našeho ekotýmu a 
ekoškoly. U otázek jsem se cítila velmi rozpačitě, protože jsem vypovídala poprvé. 
Naše školní jídelna se snaží vařit a uklízet ekologičtěji než ostatní školy, často 
pořádáme soutěže spojené s ekoškolou a ekologií, podle mého názoru naše škola třídí 
5X více, než ty školy, které nemají EKO titul.

Klára Mrkáčková



Rozhovor s paní učitelkou 
       Dagmar Novotnou

1) Jak se máte? Dobře, mám se moc dobře
2) Byl to váš sen učit? Nebyl to můj sen, životní situace mě 

k tomu dovedla, chtěla jsem studovat, ale místo bylo jen 
na právnické fakultě a pedagogické.

3) Jak dlouho učíte? 37 let
4) Jakou školu jste studovala? Strojnická průmyslová, obor ozubená kola.
5) Baví vás třídnictví? Baví, myslím si, že si navzájem dáváme.
6) Použila jste někdy matematiku v umění a naopak?  Matematiku v umění 

používám pořád, protože ten rozvrh má určitou logiku. 
7) Jak dlouho jste třídní učitelka? 37 let
8) Co více preferujete, učení nebo umění? Učení.
9) Co je vám milejší? Výtvarná výchova nebo matematika? Výtvarná výchova
10) Baví vás hodně kreslit, malovat? Ano baví mě to velmi, dělám to denně. 
11) Co nejraději kreslíte? Svoje sny v abstraktní poloze.
12) Jakou technikou nejraději kreslíte? Mám svojí techniku a to je malování, 

nebo dokreslení.
13) Máte nějaký vzor v malířském oboru? Mám vzor, Jiří Andrle.
14) Bylo nějaké vaše dílo vystaveno? Ano, měla jsem asi 20 výstav.
15) Věnujete se i něčemu jinému v oboru umění než malování? Čemu? 

Kolorovaná plastika.
16) Čeho chcete v malířství dosáhnout? Já maluju kvůli sobě, protože mě to 

přináší klid.

Tuto krásnou kresbu 
věnujeme paní 
učitelce. Snad ji 
potěší!



Ohlédnutí za zážitky

Přírodovědná soutěž

6.února 6.vyučovací hodinu proběhlo na naší škole historicky první kolo Přírodovědné 
soutěže pro žáky 2.stupně.  Žáci od 6. do  9.třídy  soutěžili mezi sebou v přírodovědných 
předmětech – zeměpis, přírodopis, chemie a fyzika. Každá třída vybrala 3 zástupce, kteří ji 
reprezentovali v jednotlivých předmětech a body, které všichni získali, se za celou třídu 
sečetli.
Ve druhém pololetí uskutečníme 2 kola této soutěže. Zvítězí ta třída, která ve dvou kolech 
získá dohromady nejvíce bodů. A na co se může těšit? Vítěz získá slavnostní oběd a 
jednodenní zážitkový/kulturní/výukový program mimo školu pro celou třídu v době 
vyučování! 
Boj to bude jistě urputný. Všem zúčastněným držíme palce. 

učitelé přírodovědných předmětů

HASIČI

28.1. se naše třídy 3.C a 3.B  vypravily na 
návštěvu k hasičům. Prohlídka byla pěkná, i když 
pár dětí prohlídku pomlouvalo. Ale co, pryč od 
toho. Nějaké děti to zase zajímalo tak, že se 
rychle cpaly dopředu. Nejlepší to bylo uvnitř 
požárního auta. Prohlédli jsme si vysílačky, 
proudnice, hadice, písek a pěnu. Když jsme u té 
pěny. Hádejte, k čemu ta pěna je. K hasení ohně?
Ne, hasí elektriku. A proč? Voda by s elektřinou 
byla nebezpečná. 
V Praze je 10 požárních stanic a všechny bez 
přestání pracují 150 let.V kanceláři vždy někdo 
je. Na Silvestra, na Vánoce, prostě pořád.
Nějaké děti si  možná  myslí, že hasiči nejezdí po 
požární tyči. Ale hasiči tyče vážně mají. Sjíždí po 
nich při rychlé pohotovosti.

Natálie Berečková, 3.C

 



Zobáci
Zajímá vás, co skupina nadšenců, kteří si říkají Zobáci podniká? Pak si určitě přečtěte 
tuto stránku a jestli vás Zobáci zaujmou a chtěli byste se o nich dozvědět víc, 
kontaktujte jejich náčelnici Báru Šimonovou, vedoucí školní družiny.

Vánoce u Zobáků
Zobáci oslavili společné druhé Vánoce a to opět v družině, kde také přespávali. Během 
večera jsme si zahráli Mayské pyramidy, Hledej přísloví, Matematico. Ježuru jsme přivítali 
koledami, na jeho počest jsme se pořádně nadlábli a zatancovali. Odměnil se nám krásnou 
uzlovačkou a dalšími dárečky. Nejúspěšnější ale také nejstrašidelnější hrou se stali Upíři. Při 
noční hře po světýlkách jsme počítali dlouhý příklad, a na snídani nás čekal snídaňový toust 
– zeměpisná spojovačka.

Čert v družině
5. prosince přišel k prvnáčkům do družiny čert. Měl samozřejmě i kamaráda Mikuláše a
Anděla. Mikuláš měl v knize hříchů pár hříšníků. Čert je chtěl hned hodit do pytle, ale byl tu
hodný Anděl. Děti slíbily, že se polepší, zarecitovaly básničku a za odměnu dostaly všichni
sladkosti.
P.S. Vychovatelka si pro jistotu vzala na čerta telefonní číslo.

Vánoční besídka Křemílka a Vochomůrky v 1.oddělení 
družiny

Konečně nadešel den s velkým D. O Křemílkovi a Vochomůrkovi jsme si v družince četli
v knížkách, dokonce jsme si oba vyrobili a teď si s nimi oslavíme Vánoce.
Všichni jsme se oblékli ve stylu skřítků, donesli cukroví a další pochutiny a také dárečky.
Slavnostní přípitek a společné foto měla na starosti naše vychovatelka Bára. My jsme měli
za úkol spořádat všechno jídlo a pití, ale také připravit si krátký program pro ostatní. Za
taneček, básničku či písničku jsme dostali od Báry lísteček s číslem. Každé číslo pak 
pasovalo k dalšímu drobnému dárečku. Chutnalo nám i šampaňské, samozřejmě bylo jenom 
dětské, a úplně bezva byla naše diskotéka.



DOKRESLOVÁNÍ 7. A 8. TŘÍD
                             
Žáci 7. a 8. tříd hledali inspiraci v různých tiskovinách a poté, co si část obrázku 
vystříhali, pustili se do dokreslování. Zde se můžete podívat na některé práce 
žáků  :o)

Jestli se vám obrázky líbí, můžete si je zkusit i vy ve škole nebo doma. Uvidíte, že se při 
nich nebudete nudit.



Rozhovor s paní učitelkou 
             Danou Buzkovou

1) Kde jste studovala? Studovala jsem na pedagogické fakultě 
v Českých Budějovicích.

2) Byl to váš sen, být učitelkou? Ano byl. Chtěla sem být 
učitelkou již od základní školy.

3) Máte svojí třídu?Ano, jsem třídní 7. A.

4) Jste, sní spokojená? Většinou ano. Občas se vyskytnou nějaké problémy, ale ty se 
snažíme společně vyřešit.

5) Takže máte dobrý vztah s žáky? Myslím si, že ano.

6) A s učiteli máte taky dobrý vztah? Určitě. Na prvním i na druhém stupni mám lidi, 
kteří jsou mi blízcí.

7)Jste spokojena s platem? Mohl by být vyšší.

8) Jste spokojená s výbavou třídy?  Ano. Máme interaktivní tabuli, kterou často 
využíváme.

9) Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?  Ráda jím, takže mám hodně oblíbených jídel. 
Například smažený sýr. 

10) Jsme Ekoškola, třídíte odpad? Samozřejmě, třídím i doma a pečlivě.

11)Sportujete často? Nedá se říct, že často, ale ráda. V létě jezdím na kole. A v zimě, když 
je sníh, mám ráda běžky. To jsou tak moje nejoblíbenější sporty.

13) Máte sociální síť Facebook? NE! 

14) Jaké máte koníčky? Nejčastěji trávím volný čas v přírodě. Mám ráda turistiku.
Chodím do divadla, na koncerty.

15) Máte ráda zvířata? Mám ráda psy, ale vzhledem k tomu že bydlím v bytě, bohužel psa 
nemám.

 B. Havlíková, M. Špačková, J. Kofláková



Nevšední adrenalinový zážitek
V neděli 22.1. 2012 jsme já, brácha a jeho slečna šli na motokáry na Černém Mostě. Cestou na 
Černý Most jsem se už nemohla dočkat. Velice jsem se těšila a srdce mi rozechvíval adrenalin 
z vidiny něčeho neznámého. Cesta uběhla docela rychle. Stanice metra na Černém Mostě 
mě zaujala svojí neobvyklostí, a když jsme projížděli tou částí metra, která je nad zemí, užasla jsem. 
Ještě jsme museli kus cesty dojít pěšky. Chvilku nám trvalo, než jsme to našli, ale přece jenom jsme 
se zorientovali. Dráha je umístěná v garáži, takže ani dešť nás nerozhodil. Šli jsme si vzít helmu, 
která byla povinná. S helmou jsem měla trochu problémy... Dlouho trvalo, než jsem našla tu, která 
by mi sedla. Pak už jsme si mohli nasednout na motokáry, které měly benzínový motor. První tři, 
které byly připravené v boxu, měly čísla 6, 3 a 4. Honem jsem si zabrala tu s číslem 4 (4 mám ráda). 
Jeden pán nám dal pokyn k výjezdu, a pak teprve jsme mohli vyjet. První (a jediné) nepříjemné 
poznání bylo to, že s volantem se velmi těžce zatáčí, proto jsem také dvakrát narazila předkem 
do bariér. Pak jsem už zjistila, jak na to. Dvakrát jsem vjela do zatáčky tak rychle, že jsem dostala 
smyk. Musím se přiznat, že jsem ty smyky nečekala. Nejlepší bylo, si do zatáček trochu 
přibržďovat. Rovné úseky byly skvělé, dalo se to tam rozjet. Jedna rovinka měla za sebou poměrně 
lehce vybíratelnou zatáčku, takže tam se ani moc brzdit nemuselo. Nemyslela jsem si, že ráda 
uslyším zvuk motoru, ale při té jízdě to dokreslovalo atmosféru. Kolo od kola mě to bavilo víc 
a víc. Jednou také kolem mě fičel vítr. Byl to úžasný pocit. Slovy nelze popsat ten adrenalin, který 
ve mě pulzoval při jízdě. Po čtyřech kolech (což jsem zjistila až dodatečně) přišel čas na černobílou 
kostkovano vlajku, což znamenalo cíl. I poté, co jsem vystoupila z motokáry, se stále ve mně držel 
adrenalin. Byl  to krásný a nevšední adrenalinový zážitek.

,,Motokáry v boxu“

Použitá fotka: http://motokary.kartareal.cz/index.asp?menu=55&record=93

Markéta Zelenková, 9.B

http://motokary.kartareal.cz/index.asp?menu=55&record=93


Zasněte se...

Hašteřiví ptáci
Bim, bam bimbá na kostele zvon. Někdo se vdává. „Cukrú,“ volá hrdlička. 
„Co řveš?“ obviňuje ji kos.
„Někdo zemřel.“
„Co vám hrabe,“ řekne vrána, „to teď zvoní, že je rána.“
„Jaká rána,“ ptá se kos. „To by kohout ohlašoval.“
„Copak je tu kohouta,“ říká hrdlička.
„Není,“ řve kos. „Teď ho totiž pohřbívají.“
Tu k nim přiletěl vítr. Div, že je neodfoukl. „Copak se tu hašteříte? Všechny tady 
probudíte.“
„Co ohlašuje ten náš zvon?“
„A co by měl ohlašovat? Sám jsem na něj začal zvonit.“

Doris Foxová, 5.B
Rak a škorpión
Na jednom ostrově byl rak a škorpión. Škorpión jednou prohrál nad rakem, a tak si řekl, že 
se pomstí. Přeplaval s nechutí Tichý oceán a do rakova rybníka pustil slanou vodu. Ale co 
to? Zrovna stavěli hráz. A tak se voda vlila na suché místo a škorpión se z něj musel 
odstěhovat.

Natálie Berečková, 3.C

Propiska píše života řádky,
Některé zlé a některé milé.
Propiska píše života řádky,
Některé vůbec nejsou 
roztomilé.

V nich prožíváme smutek a 
zlost,
Ale to jsou hnusné chvíle.
Po nich přijde řádek - 
radost
a smutek je od nás na 
dlouhé míle.

Někdy všichni my žijem 
jenom vírou
a někdy zas bez nadějí.
Život je stejně černý jako díra,
ale časy se mění...

Eva Zavalská VII.A



Karneval v družině
22. února se konal v družině karneval. Vidět jsme mohli princezny, víly, čertice, piráty, 
kovboje, námořníky a spoustu dalších povedených masek. I paní vychovatelky se pečlivě 
připravovaly. 
Děti si zahrály karnevalové hry – např.  balónkový a novinový tanec nebo kloboučku pryč. 
Naučily se indiánskou totemovou říkačku, na kterou si zatancovaly, a labadu. Zatrsaly si na 
oblíbenou muziku a nesměla chybět promenáda masek. 

Další obrázky jsou například na webu školy sekce družiny, fotky - karneval



Soutěž v recitaci
Ve středu 14. března se na 2. stupni naší školy konala recitační soutěž. Jako obvykle 
bylo nejvíce účastníků ze šestých a sedmých tříd. Většina soutěžících předvedla 
pěkné výkony. Za účast dostali všichni drobné odměny a ti nejlepší obdrželi ceny.

V kategorii 8. a 9. tříd byla udělena pouze jedna cena, a to Markétě Zelenkové z 9.B.
V kategorii 6. a 7. tříd je pořadí následující:
1. místo - Aneta Opfolterová  7.A
2. místo – Ivo Polák   6.B
                 Nikola Skřivánková  6.A
3. místo – Michaela Hriciková  6.A
                 Tomáš Krejča 6.A

Blahopřejeme!



Comenius
 
Naše škola je zapojena do projektu Comenius a tentokrát se 
stala hostitelkou všech učitelů a žáků z Německa, 
Nizozemí, Anglie, Francie a Španělska. V neděli 11. března 
se celá výprava vydala na Ještěd a do Libereckého IQ 
parku. V pondělí strávili hosté prohlídkou naší školy a 
zúčastnili se i výuky v českých třídách. Odpoledne se konal 
turnaj v comballu. V dalších dvou dnech jsme se pochlubili 

krásami Prahy a 
dobrotami české 
kuchyně. Věříme, že se 
všem v Čechách líbilo a 
budeme se těšit na další 
návštěvu.



Povídání o jaru
Jaro je krásné období. Kvetou květiny a vše voní. Sněženky, krokusy, bledule, narcisky,... každá je 
krásná. 
Ale dějí se i jiné věci. Začínají nejhezčí dny. Říká se jim Velikonoce. Holky malují kraslice a kluci 
pletou pomlázky. Brzy ráno si holky připraví do ošatky kraslice a trochu sladkostí. Dopoledne 
přicházejí první koledníci s řechtačkami a pomlázkami. Koledníci trošku poplácají holky 
pomlázkou. A holky jim dají nádherné kraslice a dobrůtky. 
Ale na jaře se dějí i jiné věci. Jaro začíná 21.3. a končí 20.6. Hned 21.3. je jarní rovnodennost, to 
znamená, že je den stejně dlouhý jako noc. Také se na jaře narodí spousta mláďat, štěňata, koťátka, 
hříbátka, kuřátka, malí zajíčci a tak dále.
Pozor! Nerodí se jen zvířata, ale i my děti.
Začínáme sportovat, třeba na kolečkových bruslích nebo na kole. Je to zábava!
Zajímavost: na jaře se zvířata probouzejí ze zimního spánku. A ptáci se vracejí z teplých krajin.

Anna Landsingerová, 3.B

20. března začíná jaro, začínají růst květiny. Lidé jezdí na kole, bruslích a hrají fotbal. Na jaře se 
narodí koťátka, štěňátka, housátka a tak dále. Ptáci se vracejí z teplých krajin. Jsou Velikonoce. 
Malují se vajíčka, pletou se pomlázky a jsou velikonoční jarmarky. Na stromech začínají růst plody. 
Zvířátka se probouzí ze zimního spánku. Jaro je moc krásné roční období.

Slunce tak krásně svítí,
už nám roste krásné kvítí.
Děti, pojďte všichni ven,

čeká na nás jarní den.
Adéla Červenková, 3.B

Jaro je, když...

Jaro je, když slunce hřeje,
zima se už před ním chvěje.
Ptáci venku krásně pějí,
teplé dny už vyhlížejí.

Jaro je, když sníh už taje,
slunce jarní píseň hraje.
Žáci se venku učit chtějí,
když učitel souhlasí,
ruce se jim nadšením chvějí.

Jaro je, když víly a rusalky krásné,
chtějí vidět slunce jasné.
Jaro je jako první láska,
na nic nečeká a laská.

Jaro je, když se člověk usmívá
i na ponurý svět se s nadšením podívá. 
Však ani tyto verše nezachytí,
jak člověk na jaře se cítí.



Vytvořte si vlastní komiks
Už jste slyšeli o internetové stránce, kde si můžete vytvořit svůj vlastní komiks? Z nabídky 
prostředí, postav, bublin, si můžete vybrat to, co se do vašeho příběhu nejvíc hodí. I my v 
redakci jsme se nechali zlákat a vyzkoušeli jsme si tvorbu komiksů na www.comicscreator.
cz. Vytvořte si vlastní komiks, pošlete ho na email časopisu: casopiscakovice@gmail.com a 
možná právě ten váš naleznete v příštím čísle.

Děkujeme všem, kteří přispěli svými tvůrčími pracemi do tohoto čísla školního časopisu a 
též všem paní učitelkám za jejich aktivitu a pomoct při realizaci stránek.

Rádi bychom otiskli i vaše příspěvky o všem, co vás zajímá, baví i nebaví. Chceme slyšet i 
váš hlas.

Příspěvky posílejte na casopiscakovice@gmail.com nebo předávejte pí. uč. Šarayové.

mailto:casopiscakovice@gmail.com
mailto:casopiscakovice@gmail.com
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