
 

 

Práce žáků 1. a 2. ročníku 



Prvouka v 1. a 2. ročníku 

 



 

 

 



 

 

 



Příroda na podzim
 
 

           JEŽEK 
Ježek patří v řadě států mezi chráněné živočichy. Je to 

hmyzožravec. V přírodě přežívá 2-3 roky. První zmínky o 

ježkovi jsou již ze starého Egypta , kde byl zobrazován na 

různých předmětech. Např.: soškách, nádobách a vázách. Má 

dlouhé ostny 20-30 mm. V horní čelisti má 20 zubů a v dolní 

16 zubů. Umí dobře plavat, šplhat a pokud je k tomu důvod, 

dokáže i poměrně rychle běhat. Potravu vyhledává díky 

svému vyvinutému čichu. Živí se žížalami, slimáky,brouky 

nebo plody. Občas se přiživuje žábami nebo ptačími vejci. V 

posledních letech je pozorován  značný úbytek ježků právě 

v okolí lidských obydlí. Jeho roztomilý bodlinatý vzhled 

s výraznýma velkýma černýma očima a neobvyklá srst 

vyvolávají u většiny lidí všeho věku sympatie. 

  

 



 

 

 



 

 

 



Práce akvarelovými barvami – žáci 5. ročníku 

 

                     SÝKORA MODŘINKA 

Chvilku pokoj nedá, 

stále něco hledá. 

Všude vnikne,všechno zkoumá,  

Je to neposeda. 

 

Zvědaví se táží, 

Proč se tolik snaží ? 

Potřebuje denně hmyzu,  

Kolik sama váží. 

 

 

   (PTÁČKOVÉ   Jaromír Zpěvák)  

 



             SLAVÍK 
Růžové květy jabloní 
celý kraj sladce provoní 
a sen tiše modrou tmou 
snáší se na víčka, 
když vlahou nocí májovou 
zní klokot slavíčka.  
(Ptáčkové – Jaromír Zpěvák) 

                                                               

 

 



                       

                    RORÝS 

                                                                                  Jaromír Zpěvák  

Copak je to za  ptáčka ? 

Nad střechami paneláků 

vysoko až do oblaků                                                                    

sviští jako stíhačka!  

                                                                                  

                          

V letu jí a v letu spí,  

v letu také hnízdo staví.  

Ukroutit si můžem hlavy,  

když slyšíme Srí  Srí  Srí.                 

                                                                 
 

 



19.9. Den, kdy mluvíme jako piráti 

 

 



 

 

Pirátská mluva  

 

BOUCHNOUT  SI  DO PALUBY - napít se, až upadneš 

DOSTAT  KRAVATU – být oběšen 

KRÁTKÝ  ŽELEZO - dýka                              

KRMIT  RYBIČKY – být vhozen do moře 

MOŘSKÁ KRYSA – jiný název pro piráta 

MOŘSKÝ  VLK - zkušený námořník 

MRTVÍ  HOŠI - prázdné lahve od Rumu 

OLD  ROGER - ďábel  

SPOLKNOUT  KOTVU - jít po životě stráveném na moři na 

odpočinek  

ŠPUNT - sloupek k přivázání lodi v přístavu 

TANCOVAT  KVAPÍK S KONOPÍM - být oběšen 

ŽABIKUCH - nůž 

 



 

 

 



 

P 

O 

D 

M 

O 

Ř 

S 

K 

Ý 

 

S 

V 

Ě 

T 

 

 

 



Výlet do  Zábřežské 
knihovny 
V pátek  18.října jsme jeli do Zábřeha do knihovny.Dojeli jsme 
k okresnímu úřadu a tam jsme vystoupili.Šli  jsme do třetího 
patra, kde se nachází knihovna.Nejdříve jsme se nasvačili a 
potom jsme si šli prohlížet knihy do dětského oddělení.Dlouho 
jsme si prohlíželi obrázky a pak jsme si mohli každý jednu knihu 
půjčit domů.Potom jsme šli do šatny a povídali jsme si o různých 
spisovatelích a ilustrátorech a prohlíželi si jejich obrázky a 
knížky například:Ferda Mravenec,Pohádky,Nezbedné 
pohádky,Bubáci a hastrmani,Kubula a Kuba Kubikula.Ještě si 
pamatuji některé spisovatele a ilustrátory:Ondřej Sekora,Zdeněk 
Miler,Josef Lada,Karel Čapek,Josef Čapek,Zdeněk 
Smetana,Zdeněk Burian.Když jsme jeli zpátky byl autobus 
nacpaný a někteří museli stát.V knihovně se mi moc líbilo. 

 



 

 

 



 

 

 



            Muzeum Zábřeh 
Ve čtvrtek 3.10. jsme jeli do muzea. V muzeu byly dvě hry. Jedna byla střílení z děla a druhá spočívala 

v tom, že jsme měli dostat kuličku do díry. Exponáty byly rozděleny do tří místností. V první místnosti  

byla princezna, hrad a staré vázy. V druhé místnosti si mohli kluci dát na hlavu helmu a potěžkat meč, 

holky se mohly obléct  za princeznu. Nakonec  jsme  si  vylosovali lístek s šípem. Šíp si vylosoval Ríša 

Chovanec a Vítek Skalický .Ríša a Vítek stříleli z kuše . Ríša vyhrál nad Vítkem. Muzeum se mi líbilo. 

                                                                   

l 

 

Meč uprostřed je meč pro katy. Kati usekávali hlavy lupičům a vrahům. Ty dva meče přes sebe  jsou  

obouručné  meče. Meče tohoto typu se počaly objevovat v druhé polovině 15. století. Jejich čepel 

dosahovala délky od 1 až po 1,3 metru, výška jílce se pohybovala okolo 45 centimetrů, takže celý meč 

dosahoval délek od 1,5 do 1,8 metru. 

 

 

 

 

 

 

 



Loučíme se s vlaštovkami a pouštíme draky 

 


