
Začátek nového školního roku zahájila slavnostním  pro-
jevem naše nová paní ředitelka Mgr., Bc. Daniela        
Sławińska, která nás všechny přivítala milými a srdečný-
mi slovy. K projevu se připojil také starosta obce – pan 
Januš Klimek. Prvňáčkům přejeme úspěšný start              
a hlavně trpělivé a spokojené rodiče! 

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska 

Podzim/Jesień                                    2021/2022 

Drodzy czytelnicy, milí čtenáři… 

Vítejte v novém školním roce. Věříme, že jste se již pořádně rozkoukali a že výuka jede na plné obrátky. Doufá-
me, že si najdete volnou chvíli  na náš časopis.  

A co jsme i pro Vás připravili? 

Czekają naWas różne ciekawostki dotyczące naszej szkoły, fotogaleria imprez, opowiadania redagowane przez 
naszych uczniów. Nie zabraknie również fajnych krzyżówek oraz dowcipów. 

A więc zapraszamy do czytania! 

Miriam Bocková, Maria Kajfosz 

Slavnostní zahájení školního roku/Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

Dzień Latawca i Pieczonej Kiełbaski Słoneczne babie lato zachęciło nas do zorganizowania dnia w 
plenerze – tradycyjnego Dnia Latawca z nietradycyjnym opieka-
niem kiełbasek. W tym celu wyruszyliśmy na pobliską koszar-
zyską Skałkę. By zdobyć skarb uryty na szczycie, osnuty tajem-
niczą historią, musieliśmy rozwiązać niełatwe zadania z zakresu 
przyrody. Na szczycie rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy sma-
czne kiełbaski.  

Drakiáda 2021 „Letí tiše jako pták, vyletí až do oblak. Pestrý je jak jarní květ, 
vidí z výšky celý svět.“ 

Takto nádherně létali i naši draci na tradiční Drakiádě, kterou 
jsme se přivítali v pondělí 27.9. 2021 s letošním podzimem. Na 
louce nám svítilo teplé sluníčko, větřík si pohrával s našimi dra-
ky a dobrá nálada nám na tvářích vykouzlila krásné úsměvy. 



Spotkanie autorskie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem 

Nowe jabłonie w naszym ogrodzie 

Otaczające nas drzewa są wyjątkowe pod każdym względem – do-
starczają tlen, pochłaniają zanieczyszczenia, obniżają poziom hałasu, 
chronią przed powodzią, uspokajają i działają antystresowo. O tym mo-
gli przekonać się nasi uczniowie w piątek 8 października spotykając się 
z organizatorkami konkursu ekologicznego pt. „Chráníme Zemi“. Przy-
pominamy, że w ubiegłym roku szkolnym laureatami tego konkursu 
zostali uczniowie klasy 1 (w tym roku to już uczniowie klasy 2). W 
nagrodę otrzymaliśmy dwa piękne drzewa – jabłonie, które wspólnymi 
siłami posadziliśmy w naszym ogrodzie szkolnym. 

Ve dnech 11.10. a 12.10. proběhl ve všech třídách naší školy 
preventivní program „Naše třída – prima parta“. Prostřednic-
tvím zajímavých her jsme se naučili jak spolupracovat a po-
máhat si. Ukázalo se, že ne vždy je to snadné. Nedílnou sou-
částí programu bylo připomenutí pravidel komunikace.  

Preventivní program/Zajęcia profilaktyczne 

Divadlo loutek Ostrava/ 

Teatrzyk Lalek w Ostrawie 

Podzimní setkání v 1. třídě 

W ramach spotkania autorskiego„Z książką na walizkach” mieliśmy 
ogromny zaszczyt przywitać w naszej szkole autora polskich (i nie 
tylko) książek – pisarza Pawła Beręsewicza. Pan Beręsewicz 
opowiedział naszym uczniom o swej drodze życiowej, która zaprow-
adziła go do pisania książek dla dzieci i młodzieży. 

V rámci projektového dne jsme měli možnost ve středu 
20.10.2021 navštívit Divadlo loutek v Ostravě. Žáci se 
v úvodu seznámili se zákonitostmi stínového divadla, zhlédli 
loutkové představení a poté se seznámili se způsoby tvorby 
loutek. V následující části si po názorné ukázce vyráběli své 
vlastní barevné, perforované stínové loutky.  

Teatrzyk cieni rozbudził naszą wyobraźnię. Postacie, które 
stworzyliśmy w ramach warsztatów ożyły w krótkich 
własnych scenkach teatralnych. Odjeżdżaliśmy pełni wrażeń 
i pomysłów na kolejne teatralne przygody w szkole czy w 
domu.  

Ve čtvrtek 21.10. se odpoledne v 15 hod otevřely dveře 
v 1. třídě pro všechny rodiče prvňáčků. Společně tak 
mohli naši nejmenší žáčci strávit odpoledne ve školních 
lavicích se svými nejbližšími, kterým předvedli, co 
všechno se již naučili ve čtení a psaní. Po ukázkové 
hodině následovaly tvořivé dílničky.  



Naši prvňáčci 

 

 

Na co se těším do školy? 
 

· až budu cvičit v tělocviku 

· na hodiny matematiky 

· že pojedeme do divadla 

· na malování 

· na procházky a výlety 

· na překážky v tělocviku 

Daniel 

Eliška Sebastian 

David 

Markéta Nela 

Antonie 

Sára David 

Pavlína 

Pavel 



 

Cześć! 

 

 Nazywam się Różyczka. Jestem kotkiem domowym i mieszkam w domu 
obok rzeki. Razem ze mną mieszkają moi panowie. Pan, Pani i czwórka dzie-
ci. Wszyscy są mili, ale najbardziej kocham dziewczynkę o imieniu Laura. To 
właśnie ona nalewa mi codziennie mleka. Ona mnie przytula i pieszczotliwie 
głaszcze po grzbiecie. Czasami nawet zwierza mi swoje tajemnice.  

 Kiedy przyszło lato, wszystko wskazywało na to, że będę mogła spędzać 
więcej czasu  z moją panią. Zamiast tego jednak obserwowałam, jak wkłada 
dużo wielkich walizek do samochodu. Następnego dnia wszystko było inne. W 
domu było cicho, miseczka pusta i nikt mnie nie głaskał. Co prawda poprzed-
niego dnia zwierzyła mi tajemnicę o wyjeździe do Grecji, ale nie bardzo wied-
ziałam, o co chodzi. Teraz już wszystko rozumiem. Grecja oznacza pusty dom 
i samotność. Chociaż miły pan sąsiad nalewał mi codziennie mleko, to głaskał 
tylko trochę.  

 Wreszcie nadszedł czas 
powrotu moich domowników. 
Nie da się opisać mojej ra-
dości. Znów były wspólne 
chwile i pieszczoty. Moja pani 
starała się wynagrodzić mi 
ten czas. Opowiadała mi o 
morzu, ciepłych plażach i 
smacznych jedzeniach.  

 Dopiero teraz rozpoczęło 
się dla mnie prawdziwe lato. 
Pieściła mnie nie tylko moja 
pani, ale również mnóstwo 
innych dzieci. Szkoda, że tak 
szybko minęło.  

Laura Zalisz 



Mini-příběh... 

LAMPA 

 Jsem nová lampa a byla jsem umístě-
na na ulici. Bylo mi zrovna dva roky dokud 
se mi nestala jedna zvlášt-
ní věc. Šel kolem mě totiž 
chlapec, který během ces-
ty do školy do mě kopnul 
a pak začal plakat. Chtěla 
jsem mu říct, ať to nedělá, 
ale bylo už pozdě. Chlape-
ček tak křičel až vylezla 
jeho babička z okna. Zavo-
lala sanitku. Sanitka přije-
la a vzala kluka na pohoto-
vost. Bylo mi ho strašně 
líto. Uběhlo několik desí-
tek let a zase se stal skoro ten samý případ, 
ale daleko děsivější. Radši to ani nebudu 
popisovat. Každý ať si domyslí…… 

Autor: Marek 

Použité fotografie z Pixabay.com 

TRIČKO                                                                                                                                                                                            

 Ahoj! Jsem červené triko. Z počátku 
jsem bydlelo v něja-
kém obchodě. Celé 
dny jsem proleželo 

v tmavé hnědé skříni. 
Chodilo tam hrozně 

moc lidi. Brali mně do 
rukou a komentovali. 
Ale nikdo si mně nevzal. Najednou přišla 

majitelka toho obchodu, sebrala mne a za-
nesla do velké pračky. Tam to se mnou moc 
kroutilo. Pak mně mokré vytáhli a vysušili. 
A zpátky mně dali do té velké skříně.  Ale 
najednou do obchodu přišla paní sebrala 

mně zkoušela a zkoušela  a na konec řekla: 
„Velmi pěkné triko, seberu si ho.“ To se mi 
snad jenom zdá! Nová majitelka mě dala 
opět do nové skříně a tam nyní bydlím. 

Autor: Laura 

Báseň podzimu 
 

Kaštan už je skoro holý, 

Adama už záda bolí. 

Bolí ho už z toho, 

ohýbal se mnoho. 

Pavlínka Labajová 



Jaká(ý)-Kdo-Co dělal(a)-S kým-Kde-Kdy? 

Modrá  

Nika  

seděla s  

Laurinkou  

ve škole  

o 100 let později. 

Autor: Kristýna W. 

Černá  
Anča  

si povídala  
s náušnici  

na začátku roku 
2085. 

Autor: Magda S. 

Tlusté  
pouzdro  
myslelo  

s učebnicí  
v moři  
v létě. 

Autor: Nikol G. 
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Jesienią  
Maria Konopnicka 

 
Jesienią, jesienią 

Sady się rumienią; 
Czerwone ………….  (hasło)             

Pomiędzy zielenią.  

Rozwiązując krzyżówkę dowiesz się, co  takiego rumieni się w wierszu Marii Konopnickiej. 

1. Kolczaste zwierzę 

2. Jesienny miesiąc (drugi z kolei) 

3. Duży ptak odlatujący do ciepłych krajów 

4. Owoc dębu 

5. Owoc dojrzewający w jesiennym sadzie 

6. Jesienny miesiąc (rozpoczynający rok szkolny) 

7. Robimy z nich ludziki oraz zwierzątka  

8. Mały ptak odlatujący do ciepłych krajów 

9. Jesienny miesiąc (w tym czasie  

 obchodzimy święto zmarłych) 



1.                 
2.                
3.               

4.               

           

5.               

6.              

7.              

8.               

1. Manželka od dědy 
2. Tropické ovoce 
3. Míč 
4. Alkoholický nápoj 
  

5. Psovitá šelma. 
6. Leštidlo 
7. Matčina sestra 
8. Pavián 

 1.          1. Tlustokožec 
2.            2. Japonská automobilka 
 3.           3. Ženské jméno 
4.           4. Druh stromu 
 5.           5. Jablko, hruška … 
 6.          6. Anglicky "týden" 
7.          7. Česky "day" 
 8.           8. Počítačová klávesa 
 9.         9. Čichový orgán 

Autoři: Anna, Kristýna, Laura, Roman,  Šárka,  

1.          1. Král zvířat 
2.           2. Roční období 
3.            3. Dřevina 
4.           4. Jinak "otec" 
5.            5. Vodní pták 

1.               1. Kalkulovat 
2.              2. Malá opice 
3.           3. Pták s dlouhými nohami 
4.              4. Domácky "Anna" 
5.             5. Uzenina 
6.              6. Bájný letec 

1.                 1. Přelomení 
2.               2. Indiánský člun 
3.               3. Pilíř 
4.               4. Pouta 
5.                 5. Spisovně "babina" 
6.                 6. Písmeno abecedy 


