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Milí čtenáři, naše poslední letošní číslo bude složené převážně z vašich 

příspěvků. Moc vám všem za ně děkujeme a doufáme, že se vám budou líbit 

tak, jako se líbí nám.  

Máte rádi dinosaury? Kuba Špaček z 2. A opravdu hodně. 

               

 

LÉTO 

E. Bystříčanová 3.B 

Slunko, slunko, sluníčko,  

tepla není maličko. 

Všude květy, všude stromy, 

teplo letí pod javory. 

 

 

 

Koupací dny každý den, 

stromy kvetou každý den. 

Zaručí ti teplotu, 

koupání a lenotu. 



Kam si vyrazit na výlet? Marek navrhuje krásnou Šumavu a nabízí stručný 

přehled míst, která zde můžete navštívit.   

ŠUMAVA 

-Plechý - největší hora Šumavy - 1378m 

-pramení tam Vltava 

-pramení tam Otava 

-vodní nádrž Lipno 

-Národní park Šumava 

-chráněná krajinná oblast Šumava 

-Boubín 

-Čertovo jezero 

-Černé jezero 

-na jih od Kladna 

DOPORUČENÍ NA MÍSTO, KDE SE UBYTOVAT - ZDÍKOV 

-vesnička poblíž Vimperka se jmenuje Zdíkov 

Poblíž jsou lesy, potůčky čisté vody, zámek ve vesnici a kopce. 

 

 
 

 



 

 

Sovičky jsou ze 3. A 
 

 

 

 

LETNÍ PRÁZDNINY 

Ž. Malcová 

Léto, krásné, barevné, 

těším se už na tebe. 

Budeme se všichni smát 

a hlavně si tě užívat. 

 
Ptáčci hezky pípají, 

zní to jako zpívání. 

Motýli už létají, 

jsou moc hezky barevní. 

 

LÉTO 

M. Petrlíková 

Pláže, ty jsou dobré, jdem.  

berem plavky a hned jdem. 

Zvířata se teď jen rodí, 

bude masa na výheň. 

 
Kytky, ty jsou tady všude, 

bude pohřeb, tak hned jdem. 

Škola, ta je za mnou, 

jdeme jenom kradnout. 

 

 

 

 

 



 

 

Ryby vyráběli žáci 3.B 

 

Dnešní poněkud neobvyklý rozhovor připravil Vojta s panem 

Petrem Pelikánem, který učí na katedře blízkovýchodních studií na 

Západočeské univerzitě.  

V čem spočívá Tvé povolání? 

Obvykle dělám něco, na co nemám kvalifikaci, neumím to, nebaví mě to a 

bohužel mě za to nikdo ani nechce většinou platit. To je podstata mé práce. 

Dá se to nějak konkretizovat? 

Například přednáším, nebo vyučuji na vysoké škole. V dobách distanční výuky 

se mi stává, že sedím před obrazovkou úplně sám a vykládám do prázdna. 

A co učíš? 

Učím na katedře blízkovýchodních studií Západočeské univerzity islámské vědy. 

Co Tě k tomuto povolání vedlo? 

Abych se stal například truhlářem, zedníkem, instalatérem, elektrikářem nebo 

jinou podobnou lidstvu prospěšnou profesí, jsem byl příliš nešikovný a líný. Abych 

vystudoval nějaký obor, který by byl společensky prospěšný, jako například 

stavařinu, veterinu, chemicko-technologickou fakultu, na to jsem byl příliš „blbej“. 



Co potom zbývá, aby člověk studoval a dělal? 

Jak moc se arabský svět liší od toho našeho? 

Hodně. 

Rozveď to. 

Pokud to mám rozvést, tak například nadávky v arabském světě jsou úplně jiného 

charakteru než u nás. Jestliže například u nás, v komunikaci mezi milovanými 

osobami, můžeme slyšet něžná oslovení. Jako pejsáčku, myško, kočičko, ba i 

vepříku jsem slyšel, medvídku. Pozor, v arabském světě byste mohli, s těmito 

něžnostmi narazit. Protože tam mají naopak, význam hanlivý. 

A mám-li naopak, uvést něco z opačné strany - tak třeba v jedné staroarabské 

básni, kde se opěvuje krásná žena, tak je verš, který zní: „a dveře jsou úzké na 

její zadnici“. 

Liší se tamější školství od toho našeho? A pokud ano jak? 

Liší se například tím, že u nás se děti učí psát zleva doprava, zatímco v arabském 

světě se učí psát zcela opačně. 

Můžeme Tě poprosit, jestli bys mohl říct něco arabského? 

Chalazůn (psáno حلزون) 

Poslechněte si krátkou nahrávku: Arabština 

A co to znamená? 

Hlemýžď 

Chcete ještě něco dodat? 

Děkuji za možnost promluvit do vašeho časopisu. 

Děkujeme za rozhovor 

 

 

https://www.5zskladno.cz/wp-content/uploads/2021/06/chalazun.mp3


Krásného jednorožce máme ze 2. A od Míši Roubalíkové. 

 

 

Moc pěknou básničku si připravili žáci 1. B

 

Léto 
 

Už se blíží prázdniny. 

Pojedem do ciziny? 

Spíše budem stanovat 

a po Čechách cestovat. 

  

 

 

Hrady, zámky 

navštívíme, 

v rybníku se osvěžíme. 

Les bude náš kamarád, 

tam si spolu budem hrát. 

  

 

 

 

Až se pěkně vyřádíme, 

do školy se navrátíme.  

To už budem druháci, 

co umí vzít za práci. 

 



Kočku u okna vytvořil David Pauer z 2. C 

 

 

 



Společně jsme pro vás připravili letní osmisměrku. 

 

J A K Ř U O B U 

H A S L U N C E 

L Ž H O U B A I 

U J M O Ř E T A 

K P Y L D E M B 

B A Z É N A E Y 

O S I T Á B O R 

D O V O L E N Á 
 

 

jahoda, moře, hmyz, dovolená, bazén, léto, tábor, houba, slunce, hluk, 

bod, pyl, med, ryba, bouřka 

TAJENKA:__________________ 

 

Míša Pražan ze 4. B pro vás nahrál pohádku o vodě: 

Pohádka o vodě 

 

https://www.5zskladno.cz/wp-content/uploads/2021/06/Zvukový-soubor-od-uživatele-KUK-.mp3


 

LÉTO 

F. Peterka 

V červnu jsou už 
prázdniny, 

už mám nové hodiny. 

Prvního je den dětí, 

uklidíme hned smetí. 

AHOJ LÉTO 

D. Sabbaghi 

Ahoj, školo. Adié! 

Pojedeme na koně. 

Už se těším hrozně moc 

a už je tu hezká noc. 

 

LÉTO 

K. Coufalová 

Léto mají všichni rádi, 

zvířátka i kamarádi. 

Všichni, kdo má léto rád, 

vyskočí se vykoupat. 

LÉTO 

J. Korecký 

V létě nastává koupání, 

na houpačkách houpání. 

Taky tu jsou aquaparky, 

kde jsou vody várky. 

Plodů je tu hodně, 

jsou už i povodně. 

 
 

Už jsou i svátky, 

moje oblíbené hrátky. 

Jíme dobré plody, 

stavím z písku hrady. 

 

Je velké, hrozné vedro, 

potřeba je vody vědro. 

Ovce ještě nerodí, 

zato stromy pěkně plodí. 



Za chvilku jsou tu prázdniny, 

a pak i moje narozeniny. 

Léto si užijeme s tetou, 

možná i s kamarádem Péťou. 

Krásný výhled na les 

a i na celou ves.

 

Krásné prázdniny si užijte s básničkou Honzy Nováka ze 4. B 

 

 

 

 


