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Projekt Večerníček slaví padesátiny
Projektu „Večerníček slaví narozeniny“ se zúčastnily všechny třídy 1. stupně.
Ve výtvarné výchově děti kreslily své nejmilejší postavičky z Večerníčků,
v pracovních činnostech si vyrobily čepice a zazpívaly si známé písničky z pohádek na
dobrou noc.
Žáci 5. třídy pro všechny připravili anketu. Každý si vybral své tři nejoblíbenější Večerníčky.
Zde jsou výsledky ankety a některé výtvarné práce žáků.

1

Bob a Bobek

57 hlasů

2

Krteček

56 hlasů

3

Pat a Mat

44 hlasů

4

Pojďte, pane, budeme si hrát

40 hlasů

5

Víla Amálka

31 hlasů

6

Vydrýsek / Medvědí bratři

24 hlasů

7

Maková panenka

20 hlasů

8

Rumcajs

14 hlasů

9

Tip a Tap

9 hlasů

(Krásné obrázky, které můžete vidět zde i na titulní straně, namalovali žáci 3. B )

Exkurze 4. a 5.třídy
v brněnském studiu
České televize

v Dobrém ránu. V tom studiu měli kolem
stovky světel. Potom nás zavedli do studia,
ve kterém se natáčí rosnička. Zajímavostí
je, že když je za tím, kdo dělá tu rosničku
zelené nebo modré pozadí, nesmí mít na

V úterý v 7:45 hodin jsme se sešli před
školou. Za pár minut nám jel autobus.
Jeli jsme asi půl hodiny. Poté jsme
zastavili před budovou České televize
studio Brno.
Po vystoupení z autobusu jsme se rozdělili
na dvě skupiny. Čtvrtá třída šla na exkurzi
první. Naše pátá třída se šla projít. Zamířili
jsme k brněnské radnici a tam jsme si řekli
pověst o brněnském drakovi.
Potom jsme šli nahoru na Petrov. Posedali
jsme si na lavičky a nasvačili se. Prošli

sobě ten člověk modré nebo zelené
oblečení. Jinak bude místo jeho oblečení
vidět jenom pozadí. Jeden kluk měl na
sobě

zelené

tričko

a

byl

v kameře

neviditelný.
Potom jsme šli do místnosti, kde se
upravuje

obraz

a

tam

byla

spousta

obrazovek. Hned vedle byla zvuková
místnost a ten pán nám řekl, že takový stůl
na ovládání zvuku stojí okolo šesti milionů
korun. Potom jsme si vzali věci, rozloučili
jsme se a autobus nás odvezl zpět do školy.

jsme se po parku, který byl nedaleko, a z
vrcholu kopce jsme pozorovali Brno. Pak
už byl čas se vrátit, paní učitelka se ještě
zastavila v obchůdku s čokoládou, aby
koupila té paní z televize bonboniéru.
Pak už jsme spěchali, abychom stihli
exkurzi, která začínala v 10:00 hodin.
Přišli jsme do televize a odložili jsme si
věci a potom jsme si posedali kolem stolků
na židle. Paní nám povyprávěla základní
informace o televizním studiu a také nám
řekla, kolik vysílají pořadů. Jsou to tyto:
Dobré ráno, Sama doma, Záhady Toma

Teď si prověříme, jak pozorně jste si
přečetli text. Zkuste odpovědět na naše
otázky. Bez dalšího čtení textu!
(Odpověď napiš na linku.)
1. Kdy nám začínala exkurze?
……………………………………
2. Kolik stojí přibližně stůl na
ovládání zvuku?
………………………………..
3. Jaká místnost byla vedle místnosti,
ve které se upravuje obraz?
……………………………………

Wizarda, AZ kvíz junior. Každý rok také
vysílají dvě nově natočené pohádky.
Potom jsme se šli podívat do studia, kde
probíhala zkouška kapely, která hrála

(Odehnalová Barbora a Vondráková
Barbora, 5. třída)

Lenochod

živočicha. Jejich strava je složená hlavně
z listí, je málo energetická. Svou potravu
si hledají ve dne nebo v noci hlavně
výborným čichem.

Popis

Výskyt

Lenochodi jsou zvířata o velikosti 50 až 70

Žije na území Střední Ameriky a na

cm a váze 4 až 8 kg s krátkým ocasem

severní

nebo bez, převážně šedě zbarvená. Jejich

jednom stromě žijí i dva rozličné druhy.

dlouhá a hrubá srst vyrůstá směrem od

Žijí hlavně v tropických a deštných

břicha k zádům. Jejich hlava je kulatá a

pralesích. (Šárka Kuklínková, 5. třída)

mají

neochlupený

krátký

polovině

Jižní

Ameriky.

Na

čenich.

Končetiny mají poměrně dlouhé, zadní
jsou vždy kratší. Na předních mají dva
nebo tři srostlé prsty a na zadních vždy tři;
prsty jsou zakončeny silnými zahnutými
drápy o délce až 10 cm. Mezi samcem a
samicí někdy bývá rozeznatelný rozdíl jen
ve vybarvení nebo žádný. V tlamě mají 18
zubů, nemají řezáky ani špičáky. Krčních
obratlů bývá různý počet, od šesti do
devíti, krk mají pružný a hlavu mohou
otáčet o 180°. V jejich kožichu žije mnoho
parazitů. Mají kolísavou nízkou tělesnou
teplotu, v korunách se vyhřívají na slunci.
Jejích zrak a sluch nejsou dokonalé
smysly.

Potrava
Jsou

býložravci,

žerou

listy,

mladé

větvičky, květy i plody. Příležitostně
sežerou

i

hmyz

nebo

bezobratlého

Len
ochod hnědokrký (Bradypus variegatus) – wikipedia

Proč název

otrocké práce. Tato noc byla pro Židy tak

„Velikonoce“? Proč

i naše Velikonoce. Tedy tento svátek byl a

významná, že jí začali říkat Velká. Od toho

ne třeba Jaronoce,
nebo Vajíčkonoce?

je úzce spojený s myšlenkou svobody.

O Velikonocích byl v Jeruzalémě
ukřižován Ježíš
O několik set let později na velikonoční

Když se řekne Velikonoce, potom se

svátky, kdy si Židé připomínali vyjití z

většině lidí zřejmě vybaví pomlázka,

Egypta, byl v Jeruzalémě ukřižován jakýsi

vajíčka a volné pondělí. Proč se ale v

Žid jménem Ježíš. Tvrdil, že existuje nejen

názvu „Velikonoce“ skrývají slova veliký a

otroctví doslovné, ale i otroctví, kdy

noc? Co to má společného se svátky jara?

člověk dělá věci, které nechce a ze kterých

S volným pondělím? Proč neříkáme třeba

si nemůže pomoci. Zároveň tvrdil, že zná

Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce? Proč zrovna

cestu k tomu, jak poznat Boha osobně.

Velikonoce?

Když se ho ptali, jak cesta poznání Boha

Svátek

osvobození

zotročeného

národa

vypadá, odpovídal, že on sám je cestou.
Tvrdil, že kdo v něj uvěří, získá věčný
život. Za tato slova byl nakonec popraven.

Název „Velikonoce“ v sobě nese starý

Po třech dnech ale vstal z mrtvých. Mnozí

příběh, který se odehrál před mnoha tisíci

tvrdí, že se jedná o legendu, jenže prázdný

lety v Egyptě. Tehdy zde existovalo malé

hrob tehdy nezpochybňovala ani Ježíšova

etnikum - Hebrejové (Židé). Ti po různých

opozice, všichni se mohli přesvědčit, že v

peripetiích jedné noci Egypt opustili,

hrobě není. Navíc se ukázalo, že to, co o

protože v něm nechtěli déle vykonávat

sobě Ježíš tvrdil, byla pravda – tedy že je
Boží Syn a že dokonce má moc i nad smrtí.
Velikonoce tedy pro křesťany znamenají
připomenutí

Ježíšova

ukřižování

zmrtvýchvstání.
(http://velikonoce.vira.cz/clanky - upraveno)
Foto: Mgr. Leona Jarošová

a

Něco na zamyšlení!!!!
Víte, že schopnost logicky uvažovat je naprosto potřebná k životu? Vyzkoušejte
si, jak jste na tom vy!!!!!
Logické kroky
Obtížnost
Spodní míče byly zpřeházeny. Dokážete určit správné pořadí míčů použitím
nápověd?

1) Trojúhelník ani křížek není vedle čtverce.
2) Kroužek sousedí s jediným míčem, tím však není křížek.
3) Hvězda je dva míče nalevo od křížku.
(Barbora Vondráková, 5. třída)

4)

Vtipy
Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: "Co se říká?"
"Nevím."
"Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?"
"Neříkej, že je to všechno."
Slyšeli jste o té blondýnce, která stála před zrcadlem se zavřenýma očima?
Chtěla vidět, jak vypadá, když spí.

Hádanky:
Jak se pomocí vody získá světlo?
(Tak, že si doma umyjete okna.)
Když se to vyhodí nahoru, je to hnědé a když to spadne dolu, je to bagr. Co je to?
(Kinder vejce.)
Co je největší ironie?
(Když polykač mečů hodí šavli.)
Vždy se prolomí, když se něco vysloví. (ohcit) – Čti pozpátku!
Ten, kdo ji vyrobil, nikdy ji nechce. Ten, kdo ji zaplatil, nepotřebuje ji. Ten, kdo ji užívá,
okem ji nespatřil. (vekar)
Proč nepošlou do vesmíru kočku? (.uhárd uončélM alipyv yb ežotorP)
Co vrtá blondýně hlavou, když porodí dvojčata? ( ?éhurd ot ej íČ )
(Lucka Kozelková, 9. třída; Barbora Odehnalová, 5. Třída)

Zeptali jsme se pěti prvňáčků na pár otázek.
Zde jsou otázky a odpovědi:
1. Jak přijdou děti na svět?
Tomášek: Narodí se od maminky
Emička: Nevím
Filípek: Z bříška
Standa: Nevím
Sofinka: Nevím

2. Tvůj oblíený předmět?
Tomášek: Čeština
Emička: Tělocvik
Filípek: Žádný
Standa: Tělocvik
Sofinka: Čeština

3. Co si myslíš, že znamená spojení ozonová vrstva?
Tomášek: Nevím
Emička: Nevím
Filípek: Nevím
Standa: Nevím
Sofinka: Nevím

4. Víš, jak se jmenuje náš prezident?
Tomášek: Drago Sukalovský
Emička: Nevím
Filípek: Nevím
Standa: Miloš Zeman
Sofinka: Miloš Zeman
(Lucka Kozelková a Míša Kvasničková, 9. třída)

Vítězem ankety je Tomášek, který je
autorem nejvtipnější odpovědi.
Ing. Drago Sukalovský je starostou města Kuřim.

