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Úvodní sloupek 

Milí čtenáři, 

vítejte po delší odmlce u 9. čísla 

našeho školního časopisu 

Přemysl. Máte již za sebou 

první pololetí, které bylo, věřím, 

plné nových vědomostí, 

zajímavých školních akcí a dnů 

strávených se svými spolužáky. 

Před pár dny nám začalo jaro. 

Určitě jste se těšili, jak budete 

se svými spolužáky společně 

trávit čas venku, ale místo toho 

musíte zůstat většinu času doma 

a škola je zavřená. Věřím, že 

brzy se budete opět všichni 

potkávat venku i ve škole.  

A co na vás čeká uvnitř 

časopisu? Spolužáci si pro vás 

připravili zajímavé rébusy 

a úkoly. Můžete zavzpomínat na 

akce, které jste si užili minulé 

pololetí. Určitě vás také potěší 

vzkazy od bývalých spolužáků, 

kteří mají touto dobou úspěšně 

za sebou první pololetí na nové 

škole. Jendím z nich je i Lukáš 

Juřina, který vtiskl tvář našemu 

Přemyslovi. 

Za celý tým školního časopisu 

vám přeji pěkné čtení. 

       Mgr. Nela Pirochtová 
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM POLOLETÍM 

První pololetí školního roku 2019/2020 je za námi a musím říct, že bylo mnoho akcí, které doplnily nebo 

zpestřily výuku. 

Z těch společných, které se týkaly všech ročníků 2. stupně a vlastně celé školy, musím připomenout 

projektový den a vánoční jarmark. Tato akce se konala potřetí, a tak můžeme říct, že je to už tradice. 

Projektový den byl realizován opět formou dílen, ze kterých si žáci vybrali dvě, kterých se chtěli zúčastnit. 

Takto se vytvořilo 12 skupin, po čtrnácti žácích. Mnozí během dne stačili vytvořit i několik výrobků, takže 

při jarmarku byly stoly ve třídách plné dárkových předmětů nejen s vánoční tematikou. 

Dále proběhly akce, kterých už se účastní jen některé třídy nebo žáci, třeba spaní ve škole. Program na 

odpoledne a večer měla tentokrát na starosti 9.A ve spolupráci s 9.B a musím říct, že aktivity byly 

promyšleny do detailů a do soutěžení se zapojila i skupina vyučujících. Vítězové dostali odměnu, nicméně 

velkou pochvalu si zasloužili hlavně deváťáci, kteří to vše připravili a zajistili. 

Další akce byla o týden později a to exkurze do předvánočních Drážďan. Tento výjezd je nabízený 

především žákům, kteří se učí německy, aby si procvičili konverzaci a poznali kulturu našich sousedů. 

Myslím, že akce byla velmi vydařená, protože kromě města se konala prohlídka i na zámku, kde se natáčela 

pohádka Tři oříšky pro popelku. 

Pro 6. a 9. třídy se také každý rok koná preventivní program Hasík. Při prvních dvou setkáních chodí hasiči 

přímo do školy, kde se žáky probírají co dělat a jak se chovat v případě požáru, a předávají také své 

zkušenosti z konkrétních zásahů. Ve druhém pololetí se pak žáci jdou podívat přímo na stanici v Líšni. 

A nakonec máme akce, které se konají pouze pro jednotlivé třídy nebo ročníky.  

Z akcí pro deváťáky bych letos vyzdvihla třeba návštěvu soudního přelíčení u Městského soudu v Brně. 

Téma práva se sice probírá v hodinách občanské výchovy, ale zážitek ze soudní síně je mnohem silnější a do 

života poučnější. 

Osmáci a sedmáci zase na podzim absolvovali přírodovědné exkurze s p. uč. Vrábelem. Osmáci do 

botanické zahrady a sedmáci do ZOO.  

Šesťáci si společné akce mimo školu užili hned v září a to adaptační pobyt v Petříkově a poznávací 

procházku v Brně. Myslím, že to pro ně bylo příjemné zahájení docházky na 2. stupeň. 

Mgr. Lada Mazálková 
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DEN ELEGANCE 

Pátek 4. 10. byl pro naši školu neobvyklým dnem. Mnoho žáků i učitelů přišlo v elegantním oděvu. Nápad 

vznikl v Žákovské bandě, jejíž členky obešly třídy a vysvětlily dětem i učitelům, o co půjde. 

V den “D” byly na chodbách a ve třídách k vidění dokonce dlouhé plesové šaty, pánský oblek, klobouk, 

kravaty, naleštěné boty. Šaty sice dělají člověka, ale na druhou stranu, jen hezké oblečení z nás lepší lidi 

neudělá. Proto jsme se toho dne snažili také mluvit spisovně a chovat se k sobě navzájem obzvlášť slušně 

a pěkně. Chlapci byli za gentlemany, dívky za dámy. Nutno dodat, že to každý mohl pochopit jinak a ne 

všichni se zapojili. Za pozornost stály zdánlivé maličkosti: v jedné třídě si například kluci dávali pozor, aby 

děvčatům galantně otevírali dveře a pouštěli je první do třídy. V 6. A jsme mluvili tak spisovně, že z toho 

bylo trochu divadlo. O přestávkách se skupinky elegánů a dam společně vyfotily, aby byl Den elegance 

zvěčněn. Sečteno podtrženo, na to, že podobná akce proběhla na naší škole poprvé, jsme si ji užili a některé 

z nás v něčem možná i posunula dál. 

Mgr. Pavla Kočí 

 

FLORBAL NA PŘEMYSLÁKU 

Již čtvrtým rokem se naši žáci 1. stupně účastní projektu „Sportovci do škol“.  

Dne 4. 10. 2019 v rámci školní družiny odstartoval žádaný kroužek florbalu. Letos se nám podařilo získat 

výborného trenéra, extraligového hráče brněnského florbalového oddílu Hattrick Brno. Menší děti se zde učí 

základům florbalu, hrají různé míčové hry. Ti starší, již florbalově zkušenější, se zdokonalují a připravují na 

působení v brněnských oddílech.  

Jsme rádi, že i tento školní rok se podařilo kroužek uskutečnit a děti si zasportují i pobaví. 

Bc. Šárka Lausová 

vedoucí kroužku 
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„DIGIDĚTI“ – BEZPEČNĚ NA INTERNETU 

Kyberprostor, který nás všechny obklopuje, nezná hranic. Bezohledně zasahuje do našich životů, ovládá nás 

různými klamy a cílí na naše potřeby. I my dospělí máme problém se v tomto informačním světě vyznat 

a odolávat všem nástrahám. A co teprve děti, které se téměř rodí s mobilem v ruce, připojením k xG síti 

a denně žijí on-line hrami? Jak ty se vyrovnají s reklamou, agresivitou, vábením ke snadnému 

a bezpracnému úspěchu, prostě vším, čím nás všechny internet zaplavuje? A jak jim v tom odolávání mohou 

pomoci rodiče?  

K nalezení odpovědí na výše uvedená témata jsme zorganizovali pro rodiče svých žáků workshop s názvem 

Digiděti, který proběhl v úterý 1. října 2019. Dle velké účasti (cca 70 rodičů) i výrazné pozitivní zpětné 

vazby jej můžeme jednoznačně prohlásit za velmi zdařilou akci. Lektorky - psycholožky, které denně pracují 

s ohroženými dětmi a mládeží, nabídly rodičům konkrétní praktické typy, jak děti při používání elektroniky 

korigovat, čeho přesně se vyvarovat a jak nejlépe s nimi o těchto věcech mluvit. 

V průběhu celého tříhodinového programu rodiče spontánně doplňovali vlastní zkušenosti, zaujatě 

diskutovali. To je skvělá zpráva pro nás, učitele, protože s aktivními a informovanými rodiči se nám dobře 

spolupracuje.  

Chtěla bych poděkovat slatinské radnici, že nám na tuto akci umožnila bezplatně využít prostory 

divadelního sálu. Doufám a už teď se těším, že se nám v budoucnosti podaří zajistit prostředky 

a zorganizovat pro rodiče návazný program, popř. podobně zaměřený program pro děti.  

Mgr. Pavla Kočí 

 

NĚMČINA NEKOUŠE - JAZYKOVÁ ANIMACE PRO ŽÁKY UČÍCÍ SE NĚMECKÝ JAZYK 

V lednu 2018 spustilo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem čtvrté pokračování 

projektu Němčina nekouše, na jehož podpoře se finančně podílí Česko-německý fond budoucnosti 

a Velvyslanectví SRN v Praze. 

Tandem Plzeň získal v roce 2008 Evropskou jazykovou cenu Label za inovativní projekt v oblasti 

jazykového vzdělávání (kurzy pro jazykové animátory). Tandem Regensburg získal v roce 2006 Evropskou 

jazykovou cenu Label za inovační přístup při zprostředkování jazyka v rámci Programu podpory odborných 

praxí. 

Projekt si klade za cíl zvýšit zájem o výuku němčiny na českých základních školách a v odpovídajících 
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ročnících víceletých gymnázií, stejně jako zvýšit zájem o český jazyk na německých reálných školách. 

Jedním z pilířů jazykové animace je si osvojit hravou a nekonvenční formou cizí jazyk a kulturu německy 

mluvících zemí.  

V rámci projektu Němčina nekouše byla v úterý 1. 10. 2019 na naší škole bezplatně realizována česko-

německá jazyková animace pro žáky 7. – 9. tříd učící se právě německý jazyk.  

Na naši školu v rámci projektu zavítal velice sympatický, milý a příjemný jazykový lektor, rodilý mluvčí 

z Německa z Bavorska, který na naší škole setrval celé čtyři vyučovací hodiny. Každá jazyková animace 

trvala jednu vyučovací hodinu, tedy 45 minut, a začala u žáků osmé třídy. Druhá jazyková animace se 

konala v 7. A, třetí u žáků tříd 9. A a B a byla zakončena u žáků třídy 7. B. 

Na začátku každé jazykové animace se žáci s lektorem německy pozdravili a společně si odpověděli na 

otázku „Wie geht´s?“ (Jak se máš?). Následně si zopakovali německé pozdravy, které se užívají v Rakousku, 

Německu a ve Švýcarsku. Existují totiž takové, jako například pozdrav Grüß Gott, se kterým se můžeme 

setkat pouze v Rakousku, nebo v jižním Německu v Bavorsku, pozdrav Moin, moin na severu Německa, 

nebo švýcarský pozdrav Grüezi. 

Další průběh programu jazykové animace byl zaměřený na: 

1. Osvojení a prohloubení slovní zásoby z témat  

 internacionalismy, kdy formou hry domino žáci hledali a k sobě přiřazovali kartičky s německými 

slovy a obrázky, které jsou hodně podobné těm našim, českým, jako Zitrone, Banane, Wasser, 

Auto, Schnecke, Kaffee, Zucker, Kasse, Bus, Gitarre, Brille a další. Tato aktivita byla zakončena 

správnou německou výslovností.  

 čísla a barvy 

 domácí a exotická zvířata 

2. Kulturní a jazykové reálie německy mluvících zemí.  

Hlavním cílem česko-německé jazykové animace je vzbudit zájem o kulturu a jazyk sousední země, a to se, 

myslím, povedlo. V přiložené fotodokumentaci se můžete podívat, jak hravou formou lze zatraktivnit 

a zpestřit výuku německého jazyka. Pomocí této metody žáci na jazykovou animaci reagovali velice kladně, 

díky níž si mohli prohloubit získané znalosti a dovednosti.  

Mgr. Martina Albrechtová 

AKCE 
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CO ZAŽIJÍ ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ ZŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020 

Již 4. září přišel pan fotograf, aby vyfotil prvňáčky, kteří se teprve začali seznamovat s novým prostředím. 

Od 5. září zahájili žáci třetích tříd plavecký výcvik, který ukončí v lednu a od února je vystřídají žáci 

druhých tříd. Přechod z prvního stupně ZŠ na druhý zahájili šesťáci 9. - 11. září adaptačním pobytem. 

Protože do šestých tříd nastoupilo několik žáků z jiných škol a také se výuka na druhém stupni velmi liší od 

výuky na prvním stupni, připravily třídní učitelky ve spolupráci s poradenským zařízením program „Nauč se 

učit a klima třídy“. Pobyt se uskutečnil v Petříkově, v krásném prostředí Jeseníků. 

Pro žáky pátých tříd nachystaly paní učitelky na 12. října výlet do Prahy, který se velmi vydařil a děti si 

přivezly mnoho zážitků. Prvňáčci i druháčci se velmi těšili do divadla. Paní učitelky jim objednaly 

představení v divadle Radost. 22.10. se žáci pátých tříd zúčastnili školní soutěže MATESO. Ty nejlepší 

postoupili do městského kola. Po tak velkém nasazení čekaly na děti i vyučující zasloužené podzimní 

prázdniny 29. 10. – 30. 10. 

Po prázdninách měli všichni plno práce s učením, protože se blížilo první čtvrtletí. Ale i tak se našel čas na 

tvořivé dílny ve Fantázii nebo sportovní soutěže. V listopadu a v prosinci děti vyráběly předvánoční 

výzdobu a výrobky na připravovaný vánoční jarmark. Ten se konal 3.12. v budově školy. Byl zahájen 

vánočním koncertem. Všichni rodiče, prarodiče, sourozenci a další návštěvníci velmi kladně tuto akci 

hodnotili. 

V tomto školním roce jsme si všichni užívali dlouhé čtrnáctidenní vánoční prázdniny. Děti nastoupily do 

školy 6. 1. 2020. V lednu je čeká uzavírání známek za první pololetí a prvňáčky první vysvědčení.   

Do konce tohoto školního roku budou mít děti ještě hodně práce, učení, ale i radost ze svých úspěchů a plno 

zážitků. 

Mgr. Alena Dvořáková 

ZÁŽITKY NA 1. STUPNI 
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EXKURZE SAKO 

22. října 2019 jsme byli se třídou 4. A na exkurzi SAKO. Nejdříve si nás vyzvedla paní a šli jsme do 

druhého patra, kde jsme se podívali na krátký filmek o SAKU (tedy o třídění odpadu). Potom jsme byli 

rozděleni do tří skupin. Prvně skupina mohla být u aut, která vozila umělý odpad, pak mohla skupina být 

u třídění (jeden dával po hrstech na pás odpad, dva to třídili, dva točili pásem a dávali papír do skleněných 

truhliček a zbylý točil pásem na ostatní odpad a ten pak padal do plastové krabičky), anebo jste se mohli 

povozit v popelnici. Potom nám paní rozdala přilby – mohli jsme si vybrat mezi krokodýlem a pandou – a šli 

jsme se podívat na díru, kam se sype odpad. Byli jsme se také podívat, kde se třídí, co se třídí a take na plast 

v kostce. Na konci jsme se zvážili na váze, kde se váží auta. Moc jsme si to užili! 

   

  

Žáci 4. A 

ZÁŽITKY NA 1. STUPNI 
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Rébusy: 

rýma - a + bojovník - boj = 

kostel - ko + po =  

dům - ům + ým = 

lišejník - lišej + vi = 

pampeliška - pamp = 

mýdlo - mý + jí =  

pes - p + l =  

dopis - pis + lů =  

bonbón - bon + trom =  

noha - ha + ra = 

sůl - s + k = 

střecha - řecha + rop =  

práce - ce + šek =  

lesík - le + p = 

motýlek - lek + lí = 

tělocvik - cvik + vá = 

štěkne - kne + ně = 

fanda - fa + pa = 

buben - bu -+du = 

pošli - š + s = 

labuť - buť + ma = 

motorka - motor + hodin =  

nůžky - nůž + mat = 

ďoura - ďo + ro = 

ahoj - hoj + ktovka = 

dravec - ec + ům - rav =  

prázdný - ný + niny = 

Petra - a + klíč =  

Albert - Al + ík =  

učitel - uči + efon =  

 

 

Vylušti:  

NECOÁV = 

VĚSLÝTAK =  

MOSETRČKE =  

TSAAN  =  

RÁDEK =  

KÁRED =  

 

 

Kolik je na obrázku čtverců? 

 

   

   

   

 

Kolik je na obrázku čtyř-

úhelníků? 

 

    

  

 

Škrtni jednu čárku tak, aby 
zbyly tři čtverce: 

 

   

   

RÉBUSY 
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Křížovka: 

     1.            

      2.           

     3.            

       4.          

                 

      5.           

       6.          

7.                 

                 

       8.          

       9.          

       10.          

       11.          

 

 

1. Jak se nazývají buňky podobné bakteriím? 

2. Jak se anglicky řekne pes? 

3. Jak se anglicky řekne oblíbený? 

4. Jaké í/ý se píše ve slově b_t? (existovat) 

5. V kladném iontu je více? 

6. Je to druh opice. (oranžová) 

7. Je to náš sousedící stát a mluví se tam podobně. 

8. 10 : 5 = 

9. 0 + 0 + 2 - 2 - 0 + 3 - 1 + 0 - 2 + 0 = 

10. 5 x 2 - 8 = 

11. 10 - 10 + 10 - 5 + 6 - 11 + 3 - 3 + 0 + 0 + 6 - 5 + 0 + 0 - 1 = 

RÉBUSY 
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU PAVLOU ROUSOVOU 

Jak dlouho vyučujete? 

Vyučuji 2 roky. 

Jak dlouho vyučujete na této škole? 

Učím na Přemyslově náměstí od počátku své 

učitelské kariéry. 

Jak jste se o této škole dozvěděla? 

Poslala jsem životopisy do škol o maximální 

vzdálenosti 40 minut od domova. Ozvala se mi 

škola Hamry a Přemyslovo náměstí. Školu Hamry 

jsem odmítla kvůli velké 

blízkosti k mému domu. 

Nechtěla jsem, aby žáci 

věděli, kde bydlím 

a jejich rodiče, aby se 

mě v Bille ptali na jejich 

průměr ve škole. 

Baví vás vyučovat? 

Ano. 

Baví vás vyučovat 

matiku a fyziku? 

Ano, i když občas není 

snadné vyučovat 

předmět, který není mezi 

některými žáky příliš oblíbený, ale to se snažím 

změnit. 

Jste spokojená se svojí třídou? 

Ano jsem, je to pro mě výzva mít takovou třídu na 

starost, sbírám nové zkušenosti a je úžasné, jak 

každý člověk v této třídě má jinou osobnost. 

Co vás přivedlo k tomu stát se učitelkou? 

Na základní škole jsem spolužákům vysvětlovala 

látku, kterou nepochopili, tak jsem si říkala, proč 

v tom nepokračovat. Původně jsem chtěla být 

veterinářkou. 

Co ráda děláte ve svém volném 

čase? 

Hraji hry, koukám na seriály, vařím 

a chodím často do přírody. 

Odkud pocházíte? 

Pocházím ze samoty poblíž Okříšek 

v kraji Vysočina. 

Jaká byla vaše nejhorší známka 

na vysvědčení? 

Trojka na střední škole 

z německého jazyka. 

Jaké jsou vaše vztahy s kolegy? 

Velmi kladné, už od mého prvního 

roku mi pomáhali. 

Šárka Kašíková, Pavla Kubíková, 

Tereza Korcinová, Aneta Solaříková, 

Anna Hrnčiarová 

ROZHOVORY S UČITELI 
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ROZHOVOR S PANEM UČITELEM TOMÁŠEM KEPRTEM 

Chtěl jste být od malička učitelem? Případně 

čím? 

Ne, chtěl jsem být hasičem, záchranářem a pak 

učitelem tělocviku a zeměpisu. 

Jaká učitelka je Vám nejsympatičtější? 

Paní učitelka Rousová, Říhová a Hedlová. 

Jaké třídy učíte? 

1. B, 6. A a 6. B 

Jaký je Váš nejoblíbenější předmět na škole? 

Pracovní činosti. 

Učíte rád třídu 6. A? 

Ano. 

Jak dlouho učíte na této škole? 

Od začátku října 2019. 

Kolik let jste studoval? 

Dlouho a stále. 

Byl jste radši student nebo jste radši učitelem? 

Jsem student i učitel a radši bych byl učitel. 

Jak vycházíte s ostatními učiteli? 

Dobře. 

 

 

ROZHOVORY S UČITELI 
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PO ROCE K NÁM PŘIŠEL ZAS, MOUDRÝ, HODNÝ MIKULÁŠ 

Ve čtvrtek 5. prosince do naší mateřské školy 

přišel opět Mikuláš, čert a anděl. Obavy, které 

měly děti hned od brzkých ranních hodin, byly ale 

zbytečné. Mikuláš děti jako každý rok moc 

pochválil, i když se našlo pár malých „hříšníků“. 

Děti ale slíbily, že se do příštího roku polepší, 

a aby „uplatili“ čertíka, řekly mu tuto krásnou 

básničku, a na závěr se všichni i s paní učitelkou 

s čertem, andělem i Mikulášem vyfotili. 

Říkají mi čertíček, 

vyplazuji jazýček. 

Na hlavě dva růžky mám, 

k čemu, to já nevím sám. 

Rameno mi pytel zdobí, 

na děti, co hodně zlobí. 

Do peklíčka hop a skok, 

přijdu zase příští rok. 

    Andrea Pašková     

ZPRÁVY ZE ŠKOLIČKY 
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VZKAZY OD BÝVALÝCH SPOLUŽÁKŮ 

  
     Milí učitelé a žáci,  

doufám, že jste na mě za těch pár měsíců ještě nazapomněli. Jmenuji se Lukáš 
Juřina, ještě před rokem jsem s Vámi chodil na tuto školu a dal jsem našemu 
Přemyslovi "tvář". Nyní studuji na Jarošce (Gymnázium Brno, třída Kapitána 
Jaroše), kde jsem velmi spokojený. Ve třídě máme skvělý kolektiv a učitelé jsou také 
fajn. Studium na gymnáziu je sice o dost těžší, učitelé od vás čekají mnohem více, 
ale dost často jsem byl pochválen za vědomosti, které jsem získal na naší škole. 
Tímto vzkazem chci především poděkovat všem učitelům za PERFEKTNÍ přípravu 
na střední školu a také bych chtěl popřát deváťákům hodně štěstí u přijímacích 
zkoušek, ať se každý dostane na svoji vysněnou školu. 

 S pozdravem Lukáš Juřina 
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Milí učitelé a žáci z "Přemysláku", 

moc vás všechny zdravím. Mé jméno je Natálie Musilová a na ZŠ Přemyslovo nám. 
1 jsem chodila od 6. do 9. třídy. Byly to bezva 4 roky, na které ráda vzpomínám. 
Ráda také vzpomínám na svoje spolužáky a na prima učitele, zvláště pak na svého 
skvělého třídního učitele pana Petra Kováře. 

Zakládka utekla jako voda a před rokem nastal čas, kdy jsem se musela 
rozhodnout, kam půjdu dál. Zrovna tak jako i vy deváťáci se teď rozhodujete, na 
jakou střední školu si máte podat přihlášku. Já jsem chtěla zkusit Gymnázium 
Křenová. Už od podzimu jsem si dala za cíl, že se budu snažit co nejvíce se na 
přijímačky připravit. Když si v hlavě srovnáte, co opravdu chcete, podaří se vám to. 
Mně se to opravdu podařilo a jsem za to ráda. Jsem tam spokojená, mám bezva 
spolužáky a také hodné a vstřícné profesory. Samozřejmě učiva je podstatně více 
než na základní škole, ale dá se to zvládat, ovšem musí se zabrat. Už se s vámi 
nikdo "nemazlí", ale už bych neměnila. Je to v podstatě rozšířenější a podrobnější 
učivo než na ZŠ a je ho hodně. Já jsem si gymnázium vybrala z toho důvodu, 
protože jsem ještě úplně nevěděla, na co se v životě chci přesněji zaměřit. 

Milí žáci ZŠ, přeji vám, ať si zvolíte školu, která vás bude bavit tak jako mě a kde 
budete spokojení. Ať se vám podaří přijímačky dobře zvládnout a užívejte si ještě 
na Přemysláku. 

Absolventka Natálie Musilová 

 

VZKAZY OD BÝVALÝCH SPOLUŽÁKŮ 
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MĚSÍCE 

Žáci třídy 4. B si pro vás připravili vlastní básničky na motivy básně Václava Čtvrtka Měsíce. 

 

Tomáš Fronk 

 

To to letí, to to letí! 

Leden vede pololetí! 

Únor je čas sázení, 

v březnu jaro zavoní. 

 

Duben mrskat holky bude, 

v květnu bude kvítí všude. 

 

V červnu už nám škola končí, 

v červenci nám vlak už hučí. 

V srpnu venku zmokneme, 

v září škola, ne že ne. 

 

Říjen, příprava na zimu, 

listopad - mám novou mikinu. 

Dostaneme dárky, 

prosinec jsou svátky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amálie Vitouchová 

 

Leden má rampouchy na 

střeše, 

únor si křemínky zakřeše, 

březen v trávě zajíčka honí, 

v dubnu už se včeličky rojí. 

 

V květnu voní kytičky, 

v červnu se honí dětičky, 

v červenci je vysvědčení, 

v srpnu zase vystrčení. 

 

V září volá škola, 

říjen shání rukavice, 

v listopadu zima volá, 

v prosinci jsou chumelice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Lolková 

 

Leden, znamená to pololetí, 

únor po stráni vítr letí, 

s březnem je králík kamarád, 

duben má pomlázky rád. 

 

Květen, to je měsíc květu, 

červen – jahody zrají tu. 

V červenci mám dovolenou 

a v září do školy se děti hrnou. 

 

Ou, zapomněli jsme na srpen, 

sklízí se plody, ze kterých byl 

na jaře pupen. 

Říjen – na zimu je příprava. 

A teď zahneme doprava. 

 

Tam na nás čeká listopad, 

který nám na zem listy shodil 

a pak se vytratil jak had. 

 

A už je tu prosinec, 

napadl sněhu pořádný ranec. 

 

  

BÁSNIČKY 
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Rébusy: 
 

rýma - a + bojovník - boj = 

rýmovník 

kostel - ko + po = 

postel 

dům - ům + ým = 

dým 

lišejník - lišej + vi = 

viník  

pampeliška - pamp = 

eliška 

mýdlo - mý + jí = 

jídlo 

pes - p + l = 

les 

dopis - pis + lů = 

dolů 

bonbón - bon + trom = 

trombón 

noha - ha + ra = 

nora 

sůl - s + k = 

kůl 

střecha - řecha + rop = 

strop 

práce - ce + šek = 

prášek 

lesík - le + p = 

psík 

motýlek - lek + lí = 

motýlí 

tělocvik - cvik + vá = 

tělová 

štěkne - kne + ně = 

štěně 

fanda - fa + pa = 

panda 

buben - bu + du = 

duben 

pošli - š + s = 

posli 

labuť - buť + ma = 

lama 

motorka - motor + hodin = 

hodinka 

nůžky - nůž + mat = 

matky 

ďoura - ďo + ro = 

roura 

ahoj - hoj + ktovka = 

aktovka 

dravec - ec + ům - rav = 

dům 

prázdný - ný + niny = 

prázdniny 

Petra - a + klíč = 

Petrklíč 

Albert - Al + ík = 

bertík 

učitel - uči + efon = 

telefon 

 

 

Vylušti:  
 

NECOÁV = 

VÁNOCE 
 

VĚSLÝTAK = 

SVĚTÝLKA 

MOSETRČKE = 

STROMEČEK 
 

TSAAN = 

SANTA 

RÁDEK = 

DÁREK 
 

KÁRED = 

DÁREK

 

RÉBUSY - ŘEŠENÍ 
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Kolik je na obrázku čtverců? 
 

Odpověď: 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolik je na obrázku čtyřúhelníků? 
 

Odpověď: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škrtni jednu čárku tak, aby zbyly tři čtverce: 

 

   

   

 

Tajenka: NOVÝ ROK 2020 

RÉBUSY - ŘEŠENÍ 
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Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří spolupracovali na devátém díle časopisu Přemysl. Velké 

poděkování patří těm, kteří do časopisu přispěli, a paní učitelce Kučeříkové, která aktivně zajistila přípravu 

většiny článků. Podílet se na Přemyslovi může kdokoliv z vás. Protože především vaše příspěvky dělají 

Přemysla Přemyslem! Svoje obrázky, rozhovory, články nebo zajímavosti můžete nosit paní učitelce 

Kučeříkové nebo zasílat na email mně (pirochtova@zspremyslovo.cz). Své práce můžete předávat i třídnímu 

učiteli, který je předá paní učitelce Kučeříkové. 

 

S odchodem Lukáše Juřiny na střední školu nám odešel i ilustrátor a tvůrce postavy Přemysla. Lukáš mu 

vtiskl jeho první podobu, která časopis provází celých devět čísel. Moc mu děkujeme za jeho několikaletou 

práci, originální ilustrace a čas, který si na Přemysla našel i v tomto školním roce, přestože už studuje na jiné 

škole. Nyní hledáme za Lukáše nástupce, který by navrhl a ilustroval Přemysla do dalších čísel časopisu. 

Zájemci se mohou hlásit paní učitelce Kučeříkové. 

 

Abyste si mohli časopis přečíst i doma, vrátit se později k některým článkům nebo si ho mohli přečíst i vaši 

rodiče, má časopis i svou internetovou podobu, která je zveřejněna na stránkách školy. 

 

Mgr. Nela Pirochtová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREM 


