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Nasťa Lyashko, 4.B

V zoologické zahradě
V zoologické zahradě,
tam je místa dost,
tady sedí medvídě,

O zvířatech

támhle letí drozd.

Hyena říká, že to je sranda,
že se v tůni válí malá panda.

V zoologické zahradě,

Na stromě zas sedí velký kos,

zoolog si pohraje.

chystá se, že půjde domů bos.

Každé zvíře má tu čest,

Vedle brečí malá koala,

potkat se s ním na pokec.

že to asi dneska všechno zvorala.
V dáli čepýří se páv,

V zoologické zahradě,

protože se cítí zdráv.

zvěrolékař všechny léčí.

(Matěj Loub – 4.A)

Léčí zrovna žirafu,
která hrála na babu
se slonem a opicí.
(Michal Tomáš, Matyáš Lada, 4.B)

Sloni

Mravenečník

Sloni mají dobrý sluch,
zato ale vydávají velký hluk.
Jsou tak chytří velice,
že tomu nevěří ani opice.
Mají chobot dlouhý až na zem.
To jsem z toho blázen!
Nikdo ale netuší,
že jsou líní jak hroši.
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Mravenečník k večeři,
spořádá celé termitiště,
termiti se ho bojí
a pavouka posílají.
Když mu pavouk uteče,
budou potravou jeho rodiče.
(Lišková, Přikrylová 3.A)

Mraveneček
Na paloučku v lese,
mraveneček náklad nese.
Pavouk dostal nápad,
pomůže mu nésti velký těžký náklad.

Výlet do ZOO
Do ZOO jedeme tramvají,
děti nadšeně mávají.
Těšíme se na klokany
a na lachtany.
Uvidíme tučňáky
jako malé panáčky.
Ve vodě se cachtají
a křídly plácají.
Krokodýl v řece Nil,
své ruce si neumyl.
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žáci 2.- 5. třídy

Martina Tomanová, 4.B

Tomáš Amos Potoček, 4.B
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Jednoho dne nám starosta třídy Jakub Fojtík
oznámil, že se blíží svátek sv. Voršily, a proto nás vyzval, abychom naší patronce sestře Anděle připravili
překvapení. A tak jsme to ujednali. Maminka Šárky
Fiřtové upekla voňavý čokoládový perník, na který jsme se bílou cukrářskou polevou podepsali. Také maminka Malvíny Anderové přispěla
voňavým a zeleným šamponem. Kromě těchto hmotných darů naše divadelní skupina „Panoptikum holek z 5.B“ připravila divadlo, které bylo
parodií na Romea a Julii a jmenovalo se „Robin a Juliana“. Sestra Anděla nás navštívila v úterý 22. října. Začali jsme tím lákavým perníkem. Sestra Anděla vypadala, že se jí to první hmotné překvapení líbilo, a tak jsme pokračovali. Malvína jí předala ten voňavý šampon. Zdálo
se, že i z tohoto překvapení měla sestra radost. Pak jí paní učitelka
řekla o tom překvapení. Tak
jsme začali hrát. Při představení se sestra několikrát
zasmála. Když jsme představení dokončili, řekla nám,
že nic takového nečekala .
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Měla z toho velkou radost. A hned druhý den k nám sestra Anděla
přivedla pana ředitele, abychom mu také zahráli naše představení.
Doufáme, že se mu to také líbilo.

Šárka Fiřtová a Tereza Bratrychová, 5.B

Přinášíme přepis rozhovoru s redaktorkou Českého rozhlasu Dvojky paní Reginou Květoňovou Prouzovou, která je maminkou žáka z 1. třídy naší školy
a která nás již podruhé Českým rozhlasem provázela.

1) Co Vás vedlo k práci redaktorky?
To je zapeklitá otázka. Když jsem vystudovala filozofii, přemýšlela jsem, jak
bych mohla být prospěšná sobě a svému okolí a co bych mohla dělat s chutí a radostí. Kamarád mi poradil spolupráci s redakcí zpravodajství v Českém rozhlase
Brno. Po vystudování vysoké školy mě Český rozhlas nabídl další spolupráci,
pracovala jsem v regionálním zpravodajství z jižní Moravy, měla jsem na starosti i oblast školství a zemědělství, musela jsem se hodně vzdělávat, např. co jsou
plemenní býci. Byla to taková velká škola, ale bavilo mě to, takže jsem v práci
pokračovala dále.
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2) Máte před přímým vstupem trému? A jak ji řešíte?
Čím déle chodí člověk na mikrofon a čím častěji, je tréma menší. Když na mě
přijde tréma při živém vysílání, např. když přijde do studia Základní škola
sv.Voršily, odmyslím si publikum, představím si svoje děti, před kterými trému
mít nesmím, stává se ze mě sebejistá maminka a tréma opadne.
3) Jaký se Vám stal při redaktorské práci největší trapas?
Většina těch trapasů souvisí s přeřeknutími, která jsou někdy vtipná, někdy milá, někdy dramatická. Poslední trapas se stal při natáčení pořadu k výročí narození autora Medvídka Pú. Chtěla jsem říct, že Medvídka Pú geniálně namluvil Marek Eben, místo toho jsem ale řekla Marek Pú a vůbec jsem nevěděla, že toto
spojení ze mě vypadlo.
4) Kam chodíte na nápady reportáží?
Zdrojů je celá řada, člověk si během let vybuduje základnu zdrojů, chodí mi
tipy do mailů, tiskové zprávy, máme porady, kam dramaturgové chodí s nápady,
rešeršní oddělení vytváří seznam výročí na každý den a máme také síť kontaktů.
5) Komplikuje Vám Vaše práce rodinný život?
Už ne. Když jsem pracovala ve zpravodajské stanici Radiožurnál, která vysílá
24 hodin denně, bylo to náročnější. Může se stát, že jste právě na rodinném obědě a musíte odjet natáčet reportáž k aktuální situaci. V týmu Českého rozhlasu
Dvojka se reportáže připravují dopředu, proto je tempo pro rodinný život poklidnější.

8

6) Kdo Vás v práci inspiruje, s kým si ráda povídáte?
Musím říct, že mě inspiruje celý Český rozhlas, chodím sem vždycky hrozně
ráda, je tady určitý genius loci. Odehrávaly se tu důležité okamžiky pro náš národ, mám tu k tomu velký respekt. Probouzí ve mně hrdost, že k tomu týmu
můžu patřit i já, celý tým je pro mě velkým vzorem. Kdybych měla vyjmenovat
všechny, kteří mě inspirují, museli bychom tu sedět další 3 hodiny.
7) Co byste vzkázala čtenářům Ostrovníku?
Že jste bezvadná škola, že k vám můžu všechny děti jen doporučit, že k vám
sama ráda chodím. I při chození po chodbách je cítit lidská láska a vzájemná
soudržnost. A aby lidé chodili právě k vám, že jste hrozně fajn.
Děkujeme vám za všechny odpovědi. Hezký den.
Projektová dílna Redaktorem Českého rozhlasu snadno a rychle???

9

1)

V zoo máme 4 tuleně, 402 antilop a 10 surikat a 8 hrochů.

1. Kolik je všech zvířat?
2. O kolik více než tuleňů je antilop a surikat?
3. Kolik nohou mají všechny antilopy dohromady?

2) V zoo jsme viděli různá zvířata: 1 hada, 3 sklípkany, 2 tučňáky, 4 plameňáky, 2 slony, 5 ještěrek.
1. Kolik jsme v zoo viděli zvířat?
2. Kolik mají sloni a plameňáci, které jsme viděli, dohromady nohou?
3. Kolik jsme viděli savců? Kolik nohou měla všechna zvířata dohromady?
4. Ke zvířatům, která jsme viděli, přijdou ještě jednou stejná zvířata. Kolik budou mít všichni dohromady nohou? Kolik bude celkem zvířat?
5. K našim zvířatům přijdou ještě žirafy a lvi. Žiraf je o polovinu víc než plameňáků. Lvů je o polovinu méně než slonů. Kolik je žiraf a kolik je lvů?
3) Pět tygrů potkalo 18 antilop. Ulovili tolik antilop, že zbyly jen tři. Kolik
antilop tygři ulovili?

4) V zoo měli 20 tučňáků. Do zoo přivezli dalších 20 tučňáků. Kolik tučňáků
mají teď v zoo?

5) Krajta tygrovaná potkala 4 psouny, jednoho sežrala. Kolik psounů šlo
dál?
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připravila Lenka Zemanová

Žil jsem jako kniha
Autor: Janet Tashianová
Derek moc nerad čte, blíží se prázdniny a on se těší na lumpárny, které bude dělat s kamarády. Ale všechno je jinak. Najde staré noviny,
kde se píše o místní dívce, která byla nalezena mrtvá. A co dál?
Jirka a špion
Autor: Richmal Cromptonová
Jedenáctiletý Jirka Brown, anglický školák, je velký milovník dobrodružství a má nevyčerpatelnou fantazii. Tentokrát pronásleduje špiona.
Rudá pyramida
Autor: Rick Riordan
Carter Kane cestuje s tatínkem egyptologem po světě. Pořádně nezná
svoji sestru Sadie, která žije s prarodiči v Londýně, skoro se s ní nestýká a už ho to takhle nebaví. Při povinné prohlídce Britského muzea
ale zažijí obě děti něco zvláštního. Kniha má tři díly, tohle je první.
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Zakázaná zóna
Autor: Bill Myers
Kniha plná různých záhad, které zajímají pubertální děti. Kniha je plná opravdového napětí.
Velkej frajer Nate znovu v akci (2. díl)
Autor: Lincoln Peirce
Kdo četl Deník malého Poseroutky, ten se znovu setká s Gregem
Haffleyem a spolu s ním si namasíruje chechtací sval.
Jana Pecková
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