
 

ŠKOLNÍ RYTMUS 

 

   

 

Jednotlivé příspěvky neprošly korekturou a jsou uváděné tak, jak je žáci napsali. 

 

Perníková chaloupka 
 

Děti s tatínkem šly kácet stromy. Sbírají jahůdky a ztratily se. Jeníček vylezl na strom. 

Jeníček viděl světlo. Přišli k chaloupce. Jeníček vylezl na chaloupku a začal loupat perníček a 

házel jej Mařence. Ježibaba vystrčila hlavu z okna. Kdopak mi tu loupe perníček? To nic, to 

jen větříček. 

Lukáš Kopřiva 3. A (korekturu provedla M. Hájková) 

 

Perníková chaloupka 
 

Bylo, nebylo, žila jednou jedna babička, ale nebyla hodná, ta byla zlá. Jednoho dne  

přišly děti, ale ztratily se. Začaly loupat perníček… 

Lucie Pohlodková 3. A (korekturu provedla M. Hájková) 

 

 

 

           
 



Volba prezidenta 
 

Jako prezidenta bych volila knížete ale, pod jednou podmínkou. Že by se musel oholit 

a namálovát se. Tak že to znamená davát si mejkap, tužku na oči, řasenku stíny, pudřenku. A 

ještě něco. Musel by si každej tyden lepit nechty. Jako já. A kdyby náhodou nechtěl, tak bych 

volila toho druhého. Na toho nemám připomínky, ale musí si odstranit ty vrásky aby nějak 

výpadal. Taky kdo by chtěl prezidenta s vráskama? Nikdo!!!!!! 

         Iveta Pohlodková, 8.A 

 

 

 

O rybách 
 

 Byl jeden rybář, a ten byl každy den u vody a čekal až něco chytne. Ale bohužel ňak se 

mu nedařilo, měl smůlu. Až jednou chytil zlatou rybku, byl cely štastny už dlouho nic nechytil 

a teď. Ale váhal jestli si ji má nechat a nebo ji vrátit do vody. Až najednou promluvila rybka: 

Pust mě. Když mě pustíš splním ti tři prání a rybář, řekl tak jo, zlatá rybko. Rybka řekla tak 

říkej chlapče. A rybář říká jako první přání je, být silný a hezký. A druhé přání je být bohatý a 

slavný a to třetí je. Co říka rybka, jaký je to třetí přání, co? Mit plno holek a to je asy všechno. 

A rybka říká rybařovi tve přání je splněno, tak si to užij rybáří. Doufám, že ti to dlouho 

vydrží, to co sis všechno přál, můj mily zlaty zbohem. A rybář říká, doufam že tě ještě  někdy 

potkám a zase mi splníš další přání. 

         Iveta Pohlodková, 8.A 

 

 

 

 

Koníček 

 
  Můj koníček jsou klávesi – botbal hraju naně 8 let a zatím mi tode. Kdybi nebilo  

mého tatku tak země nic a nikdy nebilo. Fotbal hraju 3 roky a v pátek mám zápas proti spartě 

tak mi držte palce 

         Milan Dražovský, 7.A 

 

 

 

 



Pribeh mého dne 
 

 Byl pateční den a muj strejda donesl DVD se Sautsparkem. Ja jsem si říkal že to bude 

blbost ale jak jsem se podival na 1 díl tak jsem neodolal a pustil jsem si další dil a pak další. 

Jak šel čas tak me to zacalo nudit ale udelali novy díl s panem Hankem to je vanočni 

Hovynko a pokaždé říka nazdarek. 

        Lukáš Otočka, římská IV 

 

 

Příběh psa 
 

- Náš pes se menuje sora a těd vám oní řeknu jak přišla do naší rodiny. 

- Jeden den sem byl doma a to sem byl ještě malej přinesl strejda domů malé a hravé steně. 

- Hned si mě oblíbilo a zacalo po mě skákat, snazil jsem se ho pohladit ale zacalo mě kousat. 

- Bylo strašne promrzlé a melo hlad a žízeň vypilo 2 misky 

- Druhý den jsme si s ním začali hrát a ja jsem ji provadel po byte. 

- Jenže když byla vedší oběvilo se u ní záchvaty. 

- Takže je dodnes na Práškách. Mám ji rád. 

 

        Tomáš Vicián, římská IV 

 

 

VAROVÁNÍ 

 

1) Ve velkých mrazech nikdy nechoďte bez čepice mohli by vám namrznout mozkové 

blány po takovém úrazu přichází často smrt! 

2) Nikdy neskákejte uhřátí do vody mohli byste dostat srdeční mrtvici = smrt! 

3) Na koupalištích, rybnících, atd. nevolejte jen tak ze srandy o pomoc. Několikrát vám 

můžou příti na pomoc ale až se něco opravdu stane tak už vám nemusí věřit a vy se 

můžete utopit! 

4) Nelezte na elektrické sloupy (sloupy vysokého napětí) a nešťourejte do elektrických 

zařízení mohla by vás kopnout elektřina vysokého napětí! 

 

Berte si z toho ponaučení!! 
 

 

 

PŘÍBĚH O MICINĚ 

 

 Rádi si s nou hrajeme plete se pod nohy párkrát spadla z okna je černobílá. Narodila se 

12. května 2012.Schovava se ráda škrabe. Nedávno ji ostřihaly drápky ale jen ti přední se  

boucukala. 

         Pepa Kvarda, římská IV 

 

 

 

 

 

 

 



Náš domácí mazlíček 
  

To bylo v době když jsem ještě navštěvoval ZŠ 1. stupně. Byl docela nádherný 

den,když pro mě přijeli rodiče i s mojí sestrou Katkou a řekli mi že pojedeme na výlet do 

Vyškova. Se sestrou jsme celou cestu hádali kam asi pojedeme.Když jsme se vraceli zpět tak 

nám v autě dělala společnost pěkná černobílá kočička jménem Adélka. Adelka u nás žije už 5 

roků a velice se jí u nás líbí. Nejšťastnější je v létě když může být na chatě kde loví myši a 

vždy se nám s ní přijde pochlubit a něco za to dostane. Ráda jí konzervy, granule a syrové 

maso. Každé ráno když se mi nechce vstávat tak mě přijde Adélka vzbutit a když je víkend a 

když je víkend a nevstávám tak si lehne a požaduje drbání. 

 Po chvilce když vstávám tak se s Adélkou jdeme nasnídat. Většinou snídáme nějakou 

uzeninu nebo jogurt. Po snídani si sedneme do obýváku a díváme se na televizi. Občas s ní 

chodívám na procházku s vodítkem ale Adélce se moc nechce. Vždy když vyjdeme před barák 

tak se Adélka škrabe domů a když vychází schody tak se zastavuje u každých dveří a myslí si 

že, jsme už doma. Doma má i svůj koutek kde má svoje potřeby. Škrabadlo které jí slouží na 

odpočinek a na broušení drápků. Má také dvě misky ze kterých jí maso a granule a záchod na 

který chodí vykonávat své potřeby. Vodu si obstarává z kuchynského kohoutku a to jí vždy 

někdo pustí. Mám jí velice rád a přál bych si aby s námi byla velice dlouho. 

 

 

 

Jak trávím svůj volný čas 
 

Můj volný čas trávím pečením buchet  sladkostí. Tento koníček mě baví už hodně 

dlouho. Doma máme nejraději bábovky a perníky. Ale můžu vás inspirovat jednou buchtou 

která vám velmi bude chutnat. 

Nebeská máňa 

4 vejce 

20 dkg cukru 

20 dkg hl. Mouky 

1 prášek do pečiva 

Těsto vyšleháme a přidáme mouku s práškem do pečiva a pečeme asi 30 minut na 200°C. 

Hotové necháme vychladnout a potřeme marmeládou a krémem poklademe piškoty zmáčené 

v rumu a při podávání dáme šlehačku. 

Krém: 

20 dkg cukru 

¾ l mléka 

3 vanilkové pudingy 

3 zakysané smetany 

Uváříme puding z mléka a pudigu a mícháme ve studené vodě do zchladnutí poté zašleháme 

cukr a smetany a potřeme krémem a poklademe piškoty a zdobíme šlehačkou. 

 

Dominik Smutný, II/9. roč. 
 


