
Mladý žurnalista 

Młody Dziennikarz 

2020/2021 

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska 

Drodzy czytelnicy, milí čtenáři… 

Już za parę dni, za dni parę …. Nasze wymarzone wakacje!!! Zanim jednak nadejdzie czas pożegnania, 
pozwólcie, że pożegnamy naszych ukochanych piątaków. 

Všem žákům páté třídy je věnován vzpomínkový medailónek.  

Uczniowie klasy piątej ńapisali ciekawe baśnie, które możecie poczytać podczas wakacji. 

Kromě toho nebudou chybět poutavé komiksy a prázdninové křížovky. 

A wi ęc …. Zapraszamy do czytania!!! 

W naszej szkole bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do tematyki Dnia Ziemi. W ramach 
poszczególnych klas wzięliśmy udział w różnych projektach ekologicznych tworząc plakaty, obrazy 
oraz ciekawe opowiadania.   

Společně jsme se zapojili do krajské soutěže na téma „Chráním Zemi“. Našim úkolem bylo formou 
obrázku, fotky nebo komiksu ukázat, jakým způsobem můžeme zlepšovat životní prostředí kolem 
sebe. 
Naše snaha byla po zásluze oceněna. Fran�šek Labaj získal čestné uznání v kategorii „obrázek“. 
Uczniowie 1 klasy zdobyli 1. miejsce w kategorii „komiks“.  

Serdeczne gratulacje!!!! 

Fran�šek Labaj 



 Budu vzpomínat na naše 

p. učitelky a zároveň se 

těším na nové kamarády 

v nové škole. 

Filip 

  Budu vzpomínat na 
školu, na skvělé 
kamarády, na hod-
né paní učitelky a 
na výborné obědy. 
Bavilo mě učení. 

Alex 

 

 Budu vzpomínat na 

naší nejlepší p. uči-

telku a na své polské 

kamarády. Těším se 

hlavně na novou 

zkušenost a na nové 

lidi.                

Natálka 

  Budu vzpomínat na 

naší p. učitelku 

Lisztwanovou a na 

služby, nástěnky a 

spoustu jiných věci. 

Těším se na bufet, 

třídy, jídlo a obědy. 

 Matěj 

 

 Budu vzpomínat 
na naší třídní uči-
telku a rozbitou 
tabuli. Těším se na  
automaty, bufet a 
na nové žáky nebo 
kamarády.  

Mar?n 

 

Na co budeš nejvíc 

vzpomínat? 

 Budu vzpomínat na  

naší paní učitelku. 

Těším se na tělo-

cvik v nové škole. 

Marek 

 

 Budu vzpomínat na 
naší p. učitelku 
Lisztwanovou. Tě-
ším se na automaty 
a bufet v nové ško-
le.                   Ondra 

 

 Nejvíc budu vzpomínat 

na nezapomenutelné 

školní besídky, které mě 

moc bavily. Těším se, že 

vyzkouším zase něco 

nového a něco se samo-

zřejmě dozvím.        Táňa 

 

 Budu vzpomínat na 

naší p. učitelku. 

Taky se těším na 

starší kámoše. 

Erik 

  Budu vzpomínat na skvělé 

chvíle s kamarády, na naší 

nejlepší p. učitelku, na 

strašné hodiny z ma?ky a 

na výlety. Těším se na výle-

ty do zahraničí a doufám, 

že budu mít lavici úplně 

vzadu u okna.             Eliška 

 

 Vzpomínám na 

různé výlety a 

těším se na nové 

kamarády. 

Jirka 

 

KDYSI…. ...A DNES! 

Na co se nejvíc těšíš v 
nové škole? 



 Będę wspominać 

na kolegów. Cieszę 

się na bufet. 

Ewa 

 

 Będę wspominać 

na nasze panie 

nauczycielki i cieszę 

się na nowych kole-

gów.  

Daniel 

 

 Będę wspominał na 
naszą klasową. 
Najwięcej się cieszę 
na obiady.     

Tomek 

 

 Najwięcej będę 

wspominał na gim-

nastyke. Bardzo się 

cieszę na całą nową 

szkołę!  

Petr 

 

 Najwięcej będę wspo-
minać na nauczycielki. 
Cieszę się na nowych 
kolegów.              

David 

 

 Na to co śmy przeżyli z 

moją klasą od początku do 

dziś. Cieszę się, że poznam 

nowych ludzi i że w nowej 

szkole będzię bufet. 

Ania 

 

 Tato třída se mi jistě nesmazatel-

ně vryje do pomě�, protože je to popr-

vé za moji pedagogickou kariéru, kdy 

jsem mohla být se svými žáky celých 

pět let. Je to zážitek sledovat , jak 

z malých nesmělých prvňáčků rostou 

samostatné osobnos�. Mám radost, že 

se dokázali vždy v důležitých věcech 

spojit a pomoci si. Měli smysl pro legra-

ci, ale také ambice něco dokázat a ně-

kam se posunout. Přeji jim, aby takto 

pokračovali , plnili si své sny a pokud 

dají o sobě někdy vědět, budu moc rá-

da. 

P. uč. Silva Lisztwanová 

KDYSI…. 
...A DNES! 



Buciki skrzata Kopecika 

Dawno, Dawno temu w niedalekiej krainie Ruszów żył skrzat Kopecik. Był bardzo pilny, lubił 

wszystkim pomagać i rozweselać dzieci. Żył w małym drewnianym domku ukrytym w 

zaroślach. Kopecik nosił kapelusz z żołędzia i na nóżkach miał malutkie buciki, które otrzymał 

w prezencie od dzieci. Pewnego ranka, kiedy jeszcze rosa lśniła na listeczkach trawy, wkradł 

się do domku zły skrzat Koszarnik i skradł buciki 

Kopecika. Kopecik był bardzo smutny. Poprosił 

dzieci i inne skrzaty o pomoc w poszukiwaniu bu-

cików. Te znaleźli w kryjówce skrzata Koszarnka. 

Dzieci razem z Kopecikiem wyjaśnili mu, że nie 

robi się takich rzeczy i żeby postarał się być gr-

zeczny. Od tego czasu zostali najlepszymi pr-

zyjaciółmi. 

                                                                     Daniel Rusz 

Los wodnych olbrzymów 

Czy wiecie, czemu pada 

deszcz? 

W dawnych czasach 

jeszcze przed ludźmi żyli 

na ziemi bogowie, trole, 

krasnoludki, syreny, 

zwierzęta, które nikt z 

nas nie widział i zwierzęta teraźniejsze. Nie zapominajmy też o olbrzymach wodnych. Te olbr-

zymy są całe z mgły, mieszkają tam, gdzie jest woda i ukrywają się przed słońcem. Pewnego 

razu olbrzymy nie chciały wydać wody na Ziemię, żeby mogły zagasić słońce, ponieważ nie 

chciały się już dłużej chować przed słońcem. Cała kraina wysychała i umierała. Król tej krainy 

postanowił za karę wygnać wodnych olbrzymów na niebo, gdzie słońce świeci cały czas. Od 

tej pory, kiedy pada deszcze, to wodne olbrzymy zamienione w chmury narzekają, że cały 

dzień na nich świeci słońce i ronią łzy ze smutku. 

Ania Borska 



Filip i jego skarb 

Był raz jeden Filip, który mieszkał nad rzeką w drewnianej chatce. Filip był młody i pracowity. Był skrom-

nym gospodarzem. Miał kury, kozy, krowy i 

świnie. Około 100 metrów od domu miał jaskinię, 

do której chodził kopać węgiel. Mieszkał sam. 

Miał swój ogródek i sad.  

Pewnego razu późnym wieczorem, kiedy patrzył z 

okna na sad, zauważył, że na jednej z jego jabłoni 

jest złote jabłko. Wyszedł z domu i zerwał je. Był 

bardzo zdziwiony, nie wiedział skąd się to złote 

jabłko wzięło. Dlatego, że już była noc, dał go na 

półkę i poszedł spać. Rano złote jabłko było pod jabłonią z której Filip go zerwał. Było to bardzo dziwne. 

Filip to złote jabłko zostawił pod jabłonią.   Minęły dwa dni. Filip wstał z łóżka i poszedł sobie przygotować 

śniadanie. W tym momencie zauważył żabę. Żaba zaprowadziła go do rzeki, skoczyła do wody i ukryła się 

pod kamieniami na brzegu. Filip nie rozumiał, co się tutaj dzieje. Pewnego dnia, kiedy poszedł zbierać 

jabłka, to na jabłoni nad złotym jabłkiem było puste gniazdko. Zajrzał do środka i nie wierzył własnym 

oczom. Była tam mapa, która prowadziła do skarbu. Filip chciał odnaleźć skarb. Stwierdził, że skarb jest w 

rzece obok domu. W nocy zjawił si na jego stole tajemniczy klucz z diamentem. Filip rano zauważył ten 

klucz i uradował się. Poszedł w kierunki, gdzie ukrywała się żaba i zobaczył żelazne drzwi. Otworzył je i 

wszedł do środka. Był cały mokry. Było tam ciemno i było słychać myszy, nietoperze, żaby i jakiś inny 

dźwięk. Wszedł do komnaty, gdzie znajdował się duży żelazny robot z długim nosem, trochę obrosły trawą. 

Robot powiedział, że to co będzie w skrzyni, może sobie zostawić. Filip otworzył skrzynkę tajemniczym 

kluczem z diamentem. To co było w środku skrzynki go zaskoczyło. BYŁY TAM KLOCKI LEGO!!!  

I tak się z nimi bawił długo i szczęśliwie.                                                                       Tomek Bojko 

 

Baśń o dużym Trollu 

Troll si nazywa Bałwan i sam nie zna swego nazwiska. Jak już sam tytuł 

podpowiedział, troll jest bardzo duży, chyba największy z całej ery 

trollów. 

Pewnego razu Troll pomyślał sobie, że pójdzie na spacer, ale nie chciał iść 

sam. Długo myślał, kogo zabierze ze sobą. Myślał i myślał, aż zdecydował, 

że zabierze ze sobą swoją kuzynkę Alię. Poszli na górę Cinka, która leży 

10889 m.n.p.m. Alia nie zabrała ze sobą porządnych butów. Byli już tak 

blisko celu, a tu naglle Alia leci w dół i spada wprost na kolana i łokcie. 

Bałwan szybko pośpieszył jej na pomoc. Wziął ją na swoje plecy i uciekał 

w dół do szpitala. Byli tam ponad 8 godzin. Kiedy wyszli, Alia miała na 

swej ręce gips. Bałwan pomógł jej siąść do samochodu i pojechali. W do-

mu się Alia położyła do łóżka i Bałwan jej zaczął czytać bajki, legendy i 

opowieści o Polsce.                                                    

                                                                                                             Petr Rusz                        



Ćwierkają wróbelki od samego rana 
„W Koszarzyskach stoi szkoła ukochana“ 

Wróbelki ćwierkają a w drzwiach Brónka stoi. 
Kto ma brudne buty, niech sięlepiej boi. 

Potrafi nakrzyczeć jak coś nabroimy, 
Lecz ma dobre serce, za to ją lubimy! 

 
Jeszcze przed lekcjami świetlica nas czeka, 
Lecz z panią Natalką czas szybko ucieka. 

Coś pooglądamy, coś pomalujemy, 
A czasami nawet jeszcze się zdrzemniemy. 

 
O ósmej godzinie drzwi się otwierają 

I wszyscy uczniowie na nogi powstają. 
Bo dla pani Dorotki szacunek mają 

Z uśmiechem na twarzy mile ją witają. 
Ona odpowiada „Witajcie dzióbeczki“ 

Dzisiaj mamy sprawdzian, wyciągcie karteczki. 
Trzeba się pomęczyć i też popracować, 
Żeby potem razem sobie poplotkować. 
Wszystkie dzieci panią Dorotkę kochają 

A niektórzy wzrostem ją już przewyższają. 
Ta nasza Dorotka taka jest drobniutka 

A zarazem silna, dobra i słodziutka. 
A początki w szkole – to pani Marylka. 
Uśmiechnięta buzia i fajna czuprynka. 

Ciężko nieraz miała, ale radę dała 
I do życia dobrze nas przygotowała. 

 
Pani Silva, Jarka uczą nas czeskiego, 

Życia z nami pewnie nie mają lekkiego. 
Czasem nam słóweczka śląskie z ust padają, 

Ale panie za złe nam tego nie mają. 
 

A język angielski to sprawa poważna, 
Uczy nas osoba w szkole bardzo ważna. 

Lecz na „English Lesson“ zawsze się cieszymy, 
Bo ciekawe rzeczy często tu robimy. 

 
Pięciolinia, nutka i klusz wiolinowy, 

Muzyka jest ważna, o tym nie ma mowy! 
Lecz zamiast poważnie muzykę traktować, 
To nam się zachciało trochę pospórować. 

Pani Danka jednak ekspert od muzyki, 
Nie zwracała uwagi na te nasze myki. 
I choć było ciężko, radę z nami dała, 

Miłość do muzyki do nas powszczepiała. 
 

Lekcje gimnastyki dzieci uwielbiają, 
Za panią Anetką żwawo podążają. 

Chociaż nam maluchy czasem przeszkadzają, 
To dzięki Anetce wszyscy wygrywają! 

Można ją też nazwać mamusią świe?cy, 
Każdy dla niej ważny i każdy się liczy. 
Ta nasza Anetka tryska pomysłami, 

Dobrocią, szczerością oraz uściskami. 
 

Z panią Mirką zawsze wesoło bywało, 
Zagadki rebusy się rozwiązywało. 

Ciekawe „pokusy“ się przeprowadzało. 
Do wybuchu szkoły mało brakowało. 

 
12 godzina to na obiad pora 

A nasza kuchařka jest już prawie chora. 
Od rana pracuje, krząta się, gotuje 

A potem przepyszny obiad nam serwuje. 
 

A w sekretariacie, chociaż jest niewielki, 
Są tam ułożone wzorowo papierki. 
Bo pani Ulinka do tego stworzona, 

Wszędzie byłby chaos, gdyby nie Ona. 
To jej praca w szkole, ale oprócz tego 
To prezes Macierzy i nie ma lepszego. 

 
W tym sekretariacie jeszcze Basia siedzi 

Dostawy jedzenia do stołówki śledzi. 
Wszyscy ją lubimy, jest bardzo wesoła 
I jak się zaśmieje, to się trzęsie szkoła. 

 
A nad tym wszystkim dnia każdego 

Czuwa pani dyrektor pilnując wszystkiego. 
Dba o wygląd szkoły, aby pięknie było 
Żeby małym, dużym dobrze się tu żyło. 

Pamięta o dzieciach w dniu ich narodzenia, 
Przynosi prezenty i składa życzenia. 

Nad stertą papierów nie raz wysiaduje 
A my się boimy, że się przepracuje. 

 
 
 
 



Autor: Šárka S. 



……...Je libo pizzu??? …...  …..Mňam, ta je dobrá…..         …. jejda….   ….. všechno sníme….. 

   ….. vzácná návštěva….   ….. milovaný fotbálek….  ….. společné foto…..       …. příprava na opékání... 

..oheň je hotov, můžete opékat…..hned, hned jen co to napíchnu….        ….. souboj…..      ….. Kdo z koho??? 

Společná diskuze, trocha zábavy a alou na kutě. Dobrou noc.  11.—12. 6. 2021 



1.                1. Stát v Evropě 

2.               2. Dar 

3.               3. Zvíře v ZOO 

4.                 4. Český "noon" 

5.                  5. Vakcinace 

6.                   6. Dcera královny 

7.                 7. Anglický "jednorožec" 

8.               8. Promítací plocha 

9.               9. Symptom nachlazení 

Autoři křížovek: Kristýna, Marek (PL), Laura, MB  

1.                    1. Doba popolední 

2.                2. Sourozenec 

3.               3. Nápoj s kofeinem 

4.               4. Hřbet 

5.                5. Odcestovat 

7.               7. Jeden z měsícu 

8.               8. Anglický "umývadlo" 

9.               9. Konče?na 

10.               10. Dolní konče?ny 

1.             1. V podzemí 

2.               2. Olejnaté plody 

3.              3. Rusalka 

4.               4. Plody 

5.                 5. Lízací pochoutka 

6.                6. Světadíl 

7.             7. Část těla 

8.             8. Nápoj 

1.         1. Hospodářské zvíře 

2.         2. Květenství obilí 

3.         3. Kouty 

4.         4. Slupka 

5.         5. Dozadu 

6.         6. Šampus 

7.         7. Ticho 

8.         8. Vozka 

9.         9. Šifrovací pomůcka 

1.           "Procesor" jinak 

2.         Zrakový orgán 

3.          Tok 

4.           Druh sýra 


