
 

        
  Svět je plný barev.  A co která symbolizuje ? 

           1.číslo  6.ročník 2014-15 

Hvězda 

Bílá: světlo, čistotu pořádek, nevinnost a je slavnostně radostná. 
 
Žlutá: aktivní, teplá, živá, lehká barva symbolizující slunce, ale i závist a 
žárlivost. 
 
Oranžová: symbolizuje přátelství, teplo, sucho a energii. 
 
Červená: aktivní, teplá, těžká, symbol ohně, lásky náruživosti a bojovnosti. 
 
Fialová:  důstojnost, důvěra, pokora ale i povýšenost a pompéznost. 
 
Modrá: pokojná, pasivní barva symbolizující nekonečnost, vážnost a touhu. 
 
Zelená: uklidňující, symbolizuje přírodu jistotu, bezpečí, mladistvost. 
 
Černá: symbolizuje tmu, smrt, smutek, ale i eleganci a je slavnostně vážná .  

 
 
 
 
 

 

ZŠ a MŠ Sněžné 

Lidi se asi umoudřili. Od Nového roku  

už neukradli ani jeden vánoční stromek ! 

Ještě mi řekněte poštovní směrovací číslo a rozmě-

ry okna . 

 



 

Nejsem pokřtěný, ale očkovaný jsem. 
 

 Nevím kolik je mi roků, protože se to stále mění. 
 

 V maminčině bříšku je miminko, jenom nevím, jak ho spolkla. 
 

Akvárium je vlastně malé moře, ve kterém plavou domácí rybičky. 
 

Výživné je plat dětí, když se otec odstěhuje z domu. 
 

 Každá ryba vyrábí jikry, ruské ryby i kaviár. 
 

 .Nechápu, proč se mamka hněvá, že jsem rozbil vázu. Stejně byla stará  
a dokonce čínská, kdyby byla aspoň naše ... 

 
 Poloostrov je takový ostrov, který úplně nedokončili. 

   Perličky 

Znáš svou zemi ? 
1. Jakou rozlohu má Česká republika? 

A)   67 786 km² 

B)   76 678 km² 

C)   78 867 km² 

D)   86 877 km² 

2.  Kolik je celková délka hranic ČR ? 

A) 2 190 km 

B) 2 290 km 

C) 3 190 km 

D) 3 290 km 

3. Se kterým státem máme nejdelší hranice ? 

A) Německo 

B) Polsko 

C) Slovensko 

D) Rakousko 

4. Jak se jmenuje nejvyšší přírodní bod ? 

A) Klínovec 

B) Sněžka 

C) Praděd 

D) Lysá hora 

5. Která propast je nejhlubší ? 

A) Hranická propast u Teplic nad Bečvou 

B) Rudická propast 

C) Macocha 

D) Hoštěnická propast 

6. Kde najdete nejstarší jeskynní kresbu ? 

A) v jeskyni Býčí skála 

B) v  Chýnovské jeskyni 

C) v Králově jeskyni 

D) v Mladečské jeskyni 

7. Kde je místo s nejmenší nadmořskou výškou ? 

A) soutok Dyje a Moravy 

B) výtok Odry z území státu za Bohumínem 

C) výtok Labe z území státu u Hřenska 

D) hladina Ploučnice v Žandově 

8. Jak se nazývá naše nejdelší řeka ? 

A) Vltava¨ 

B) Morava 

C) Labe 

D) Sázava 

9. Který rybník má největší plochu hladiny ? 

A) Horusický 

B) Bezdrev 

C) Rožmberk u Třeboně 

D) Dvořiště 

10. Který most je nejdelší ? 

A) Radotínský 

B) Barrandovský 

C) Nuselský 

D) Vysočina 
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JMÉNO  A PŘÍJMENÍ , TŘÍDA : 

Vyplň tabulku, odstřihni a vlož do schránky časopisu u sborovny. 



 

„„Kdybych byla vynálezkyní, chtěla bych vynaleznout 

výtah do vesmíru. A založila bych zábavný park na Měsí-

ci. Založila bych ho proto, aby se tam vešlo hodně lidí. 

Jezdila bych tam každý den a dohlížela na to.  Ten park 

by byl celý ve velké skleněné kouli, takže by lidi nemuseli 

mít skafandry. Lidi by se určitě bavili i na jiných plane-

tách.“  

Anežka Jelínková 

„Kdybych byla vynálezcem, vynalezla bych robota, který 

vytírá podlahu, aby se maminka a babička nemusely 

namáhat. Vynalezla bych pro tátu šroubovacího po-

mocníka, který by zašrouboval to, co nezvládne obyčej-

ný šroubovák. Pro babičku mixér, který by vůbec necá-

kal. Pro dědečka auto, které by jelo rychle, aby to stihl 

včas do práce.“ 

Gábinka Šlechtová 

„Kdybych byl vynálezce vyrobil bych malotraktor. 

Dopředu bych dal radlici a dozadu desku s hydraulickou 

rukou.  Potom by se rozjel a jel na pole zapřáhnout kulti-

vátor. To by mi trvalo asi 2 hodiny. Potom bych ho vypřá-

hl a jel do lesa kácet stromy a pak s vyvážečkou odvážet 

dřevo. A až by byla zima, tak bych pomáhal vyhrnovat.“ 

Víťa Ondra 

„Kdybych byl vynálezcem, vynalezl bych neviditelný 

papír. Nešel by zmačkat. Kdo by na něj psal, viděl by 

pouze písmena, ale papír ne. Ta slova by se dala vyma-

zat a byl by na více použití.“ 

„Ještě bych vyrobil masírovací kopačky Hyperman Nie, 

které by byly na všechny povrchy. Byly by z měkčího ma-

teriálu, abychom si před fotbalem nemuseli procvičovat 

nohy. Prodávaly by se ve všech barvách a stály by tak 

9000 Kč.“ 

Tomáš Tlustoš 

Kdybych byla vynálezcem, tak bych vyrobila počítač, 

kde by byl drátek s náplastí. Tu by si člověk nalepil na 

ruku a po minutě by se objevilo, co má za nemoc. Bylo 

by to užitečné pro lidi, kteří nemají peníze na doktora 

nebo se k němu bojí jít. Jmenovalo by se to počítač na 

určování nemocí.“  

Natálka Vidergotová 

Kdybych byl/a vynálezce 

Děti 4. a 5. ročníku psaly vy-

právění na téma Kdybych 

byl/a vynálezce… Posuďte 

sami, jak se jim to povedlo. 

„Kdybych byla vynálezce, tak bych vynalezla 

létající postel v podobě mráčku. Když bych si do ní 

lehla, bylo by to tak pohodlné, že bych hned spa-

la.“ 

Bára Skalníková 

“Kdybych byla vynálezcem, vymyslela bych jezdící 

školu. Škola by jezdila po městě. Děti by do této 

školy vstoupily a jelo by se na výlety nebo třeba do 

přírody poznávat svět. Nejezdila by celá škola, ale 

jenom kousek. A jak by se ten kousek odpojil, vznikl 

by průjezd, kterým by se dovážely věci pro školu.“ 

„Mám ráda zvířata a vím, že se někdy stane, že 

když přecházejí silnici, tak je srazí auto. Vynalezla 

bych výtah pro zvířata, do kterého by vstoupily a to 

by je chránilo před autem. A kdyby jeli ve tmě, tak 

výtah bude svítit.“ 

Alžběta Halamková 

„Kdybych byla vynálezcem, vynalezla bych nezlo-

mitelné pastelky, protože vždycky když kreslím, tak 

se mi zlomí tuha a já je musím ořezávat. Ještě bych 

vymyslela očišťovač hub, protože mě houby nebaví 

čistit.“ 

Lucka Kocandová 

Kdybych byla vynálezcem, vymyslela bych auto 

s nadzvukovou rychlostí, abychom necestovali den 

a půl do Chorvatska, ale trvalo by to jen hodinu. A 

ještě stroj na učení. Vypadal by jako helma, trčely 

by z ní trubičky a jehla, ta by se zapíchla do české-

ho jazyka a všechno by se člověk hned naučil.“ 

Terezka Vránová 

Kdybych byl vynálezcem, vyrobil bych perpetu mo-

bile, které by bylo soběstačné. Vzala by se nabíjecí 

baterka, ke které by se napojil motor, motor by roz-

táčel pás, který by otáčel 50 dynamy, ty by dobíjely 

tu baterku a tím by se poháněl motor.“ 

Jirka Klimeš 

„Kdybych byl vynálezcem vymyslel bych auto na 

elektromagnetickém polštáři. Udělal bych ho pro-

to, aby nebyly kolony a také aby se hasiči, záchra-

náři a policisté dostali rychle na místo, kam potře-

bují. Fungovalo by pomocí elektromagnetů. A silni-

ce by byla také magnet, aby se vznášelo do výšky 

dvaceti metrů. Záchranářské vozy by se vznášeli o 3 

metry výše. Auta by se pohybovala rychlostí 300 – 

1000 kilometrů v hodině.“  

Otto Procházka 



 

Jak vznikl hřeben 

 Kdysi dávno lidé neznali hřebeny, a tak chodili rozcuchaní a ve vlasech měli kdeco. Ať už to byly 
třísky, prach nebo jiná špína, tlačilo to jako kamínky v botě. 
 Jednoho dne zvolala králova dcera: „ Už nechci chodit tak rozcuchaná! Chci mít něco, čím bych si 
své vlasy rozčesala !“ A protože tatíček král měl dceru velice rád a chtěl jí vyhovět, nařídil všem rádcům: „ 
Vymyslete něco, čím by se má dcera mohla učesat!“  Rádci dlouho přemýšleli, ale nemohli na nic přijít. 
 V té době putoval městem chytrý Janek, prosťáček ze vzdáleného království. Všude rozdával 
úsměvy a rady. O Jankovi se doslechli i královští rádci. Nechali ho přivést na zámek, kde mu nabídli jídlo, 
pití a dobré bydlo, pokud jim pomůže v jejich nesnázích. Janek souhlasil. 
 Rádci odvedli Janka do jeho komnaty a nabídli mu opečenou rybu, přímo od královského kuchaře. 
Sedli si přímo před Janka a pozorovali, jak jí. Když vytahoval rybí páteř, něco ho zašimralo ve vlasech. A 
protože byl z prostého rodu, podrbal se jí na hlavě. Najednou se zarazil a zamyslel. Po chvíli vykřikl:“ Kosti!  
To je nápad!“ Rádci se lekli, ale dál nechápali. Janek proto začal vysvětlovat: „ Rybí kosti…, dají se použít 
na česání.“ 
 Další den přinesli rádci princezně upravenou rybí páteř. Princezna si ji prohlížela a pak si zkusila 
rozčesat vlasy. Velice se jí to zalíbilo a zvolala : „ Když hřbet, tak hřeben!“ Král chtěl Janka odměnit velkým 
bohatstvím, ale ten s díky odmítl a dál putoval světem.  
 Od té doby se rybí hřbet používal k česání , podle princeznina zvolání se mu začalo říkat hřeben. 
Postupem času se zdokonaloval, různě zdobil a tvaroval. 

                                                                                                                        Veronika Skalníková 

 

 

Jak vznikla pila 

V dřívějších dobách lidé neměli elektřinu a hodně věcí bylo ze dřeva, ale dřevo se muselo získá-
vat ze stromů  sekerou, na stavby i louče na světlo a teplo. Jenže strom porazit a zpracovat trva-
lo dlouho. 
 Byl jeden mladík jménem Junax  a ten si řekl : „ Musím vymyslet něco, co bude lepší než 
sekyra.“  Začal spojováním několika seker, ale to bylo nepraktické a těžké. 
 Jednou viděl cirkus se slony, jak kácejí strom a pomyslel si: „Ve vesnici je silných koní 
dost a kdyby měli vozy s kovovými palicemi, strom spadne silou.“ Druhý den to šel vyzkoušet, 
jenže po prvních úderech byli koně unaveni a strom ne a ne spadnout. Junax tedy začal pozoro-
vat bobra, jak kácí strom. Vyrobil tedy železný pásek s bobřími zuby a šel ho vyzkoušet. Ale pá-
sek se kroutil a nic neuřezal. Junax pásek vypiloval, místo bobřích zubů tam dal špičaté a připev-
nil ho na tyč. Přizval si i pomocníka a poručil: „ Tahej ! Hej, rup!“ Rázem byl strom dole a lidé se 
Junaxe ptali, jak tomu vynálezu bude říkat. On odvětil: „ Jelikož jsem ho piloval a piloval, tak pi-
la.“ A tak vznikla první pila. 
                                                                           Zdeněk Filipi 

 

Ptáci prchají do teplých krajin. 
Obchoduje se se zimním oblečením. 
Dostáváme rýmu a kašel. 
Zásobuje se dům dřívím 
I uhlím. 
Malé děti pouští draky. 
                        Eva Fajmonová 

Pohrabujeme spadané listí. 
Ovoce už je dávno uskladněno. 
Domácí úlohy už se pomalu hromadí. 
Zima se nám blíží. 
I když nemám podzim rád, dá se přežít. 
Martin brzy přijede na bílém koni. 
                                                Jan Pražák 

Podzim barví listí. 
Oblečení zimní na sebe navlékám. 
Domů ze školy se vracím každé odpoledne. 
Zima už se pomalu blíží. 
I zvířata se chystají na zimní spánek. 
Moje nejméně oblíbené roční období. 
                                               Ondřej Rak 


