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Drodzy czytelnicy, milí čtenáři… 

Wiosna na dobre zagościła w naszych stronach. Chociaż czasami płata nam figla kryjąc się 
gdzieś za Kozubową i zsyłając na nas gęste płaty śniegu lub poranne mroziki. 

A právě takové hravé jaro je velkou inspirací pro tvorbu tohoto čísla. Napsali jste pro nás 
krásné jarní povídky a básničky. Nechybí ani křížovky, komiksy a nádherné výkresy. 

A więc zapraszamy do czytania! 

Miriam Bocková, Maria Kajfosz 

 

Rozmowa zimy z wiosną 
WIOSNA: Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. 

ZIMA: W porządku. I tak już jestem zmęczona.  

WIOSNA: Naprawdę? 

ZIMA: Tak. A w dodatku jestem fajniejsza. 

WIOSNA: Nie! Ja jestem lepsza! 

ZIMA: Ale ja mam śnieg! 

WIOSNA: A ja ciepło! 

ZIMA: U mnie dzieci mogą się ślizgać! 

WIOSNA: U mnie mogą grać w piłkę nożną! 

ZIMA: Przestańmy się kłócić! Przepraszam! 

WIOSNA: Ja też przepraszam. Obie jesteśmy bardzo fajne! 

ZIMA: Też tak uważam. 

WIOSNA: No to do zobaczenia w przyszłym roku! 

Marek Sikora, klasa 5. 



Wiosenne opowiadanie 
Już nadeszła wiosna. Pierwsze kwiaty już kwitną, słońce więcej grzeje i dzieci się 
bawią na podwórku. W ogrodach rosną przebiśniegi. Dziewczyny się biawią w 
królewny a chłopcy grają w piłkę. Słychać już teraz śpiewać pierwsze ptaszki. Ktoś 
może widział pierwsze kaczki przylatujące z ciepłych krajów, ale przede wszystim 
każdy widział to piękno wiosny. Pierwsze motyle już latają i koty na słońcu się 
wygrzewają. Na łąkach widać pasące się sarny, zające w lesie skaczą, wiewiórki po 
drzewach łażą. Widać, że każdy che się bawić na podwórku przy tak pięknej pogodzie. 
I każdy wie, kto przygotował to dla nas. To przecież pani wiosna. To ona przecież chce, 
byśmy się bawili na podwórku, chodzili do lasu i obserwowali ptaszki. Za to wszystko 

jej musimy podziękować. 
Dziękujemy! 
 
                                                                                                                                                                  
Kristýna Wiszczorová 

Rebeka Macháčová 



 

Jaro 
Sára Cieslarová 

 

Jaro je tu samý květ,  

radost na něj pohledět. 

Když se květy rozvíjejí, 

krásnou báseň přednášejí: 

Jaro je tu samý květ, 

radost na něj pohledět. 

 

Motýlci si poletují,  

krásnou píseň prozpěvují: 

Jaro je tu samý květ, 

radost na něj pohledět. 

  

Děti venku běhají, 

známou píseň zpívají: 

Jaro je tu samý květ, 

radost na něj pohledět. 

 

Jaro je tu samý květ, 

radost na něj pohledět. 

Když se květy rozvíjejí,  

krásnou báseň přednášejí: 

Jaro je tu samý květ, 

radost na něj pohledět. 

 

Moje  

Byla jednou jedna . Jmenovala se Lajka. Měla hrozně 

milou . Jmenovala se Nikol. Byly nejlepší kamarádky. 

Lajka milovala . Jednoho dne  utekla.  byla 

hrozně . Chtěla se za ní vydat. A tak tajně v  ji šla 

hledat.  když maminka  se probudila a nevěděla 

kde je. Začala panikařit. Rychle běžela za tatínkem. Tatínek 

taky nevěděl kde je.  taky ne. No tak, kde může být? Ptá 

se maminka. Nikdo to nevěděl, že  je v  a našla 

. A tak pak s   šla . Tam se všichni radovali. A 

žili šťastně až do .  

Nikol Gill 

V cirkuse  

Včera jsem zažila nevídané. Šli jsme s mámou do . 

V  vystupovali ,  atd. Najednou jsem za-

hlédla něco co, trochu připomínalo . Ale  to 

nebyl, byl to . Stál za sloupem. Za závěsy byla  a 

za ní stál .  zařechtal a všichni ztichli. Najed-

nou jsem se , povzdechla si, protože to byl jenom 

.      Kristýna Wiszczorová 



Wiosna 
Wiosna już nam zawitała, pierwsze kwiatki porozsiewała. 

Dzieci z domów wybiegają, ptaszki wesoło ćwierkają. 

Trawa się już zieleni a boćkowi robić gniazdo się nie leni. 

Wiosna jest pracowita, pachnącymi kwiatami nas wita. 

Marzec, kwiecień, maj, wesoło wiwat w gaj! 

Już słoneczko wesoło świeci, więc chodżcie drogie dzieci! 

Wiosna 
Wiosna do nas przychodzi! Choć na dworze jest jeszcze zimno, pierwsze kwiaty roz-
kwitają, ptaszki śpiewają—pani Wiosna zmieniła świat, wszystko jest inne. Dzieci 
bawią się na dworze, wszystko jest ładne, zielone. W ogrodach jest coraz więcej 
kwiatów, zwierzęta budzą się ze snu zimowego, ptaki przylatują z ciepłych krajów, 
na drzewach kwitną pierwsze pączki, cały świat się budzi. Odchodzi zima, zbliża się 
Wielkanoc. Jak dobrze, że znowu przyszła wiosna! 

Laura Zalisz 

Nikol Gill 





Slova přelož do angličtiny. 

1.           

2.             
3.          

4.             
5.          

6.            
7.            

1. Anlicky "5" 
2. Anglicky "poslouchat" 
3. Anglicky "1" 
4. Anglicky "okno" 
5. Anglicky "vejce" 
6. Anglicky "číst" 
7. Anglicky "7" 
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2.               
3.            

4.             

5.            

6.              

1. Anglicky "8" 
2. Anglicky "opustit" 
3. Aglicky "uklouznout" 
4. Anglicky "strom" 
5. Anglicky "uši" 
6. Anglicky "králík" 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

1. Anglicky "6" 
2. Anglicky "domácí mazlíček" 
3. Anglicky "běh" 
4. Anglicky "inkoust" 
5. Anglicky "nový" 
6. Anglicky "dostat" 

1.        

2.           

3.         

4.          
5.         

6.          

1. Anglicky "můj" 
2. Anglicky "8" 
3. Anglicky "paže" 
4. Anglicky "panenka" 
5. Anglicky "vypnuto" 
6. Anglicky "co" 

1.          

2.             
3.            
4.            

1. Anglicky "10" 
2. Anglicky "králík" 
3. Anglicky "8" 
4. Anglicky "orel" 

1.         
2.        
3.        

4.         

5.         

1. Anglicky "panenka" 
2. Anglicky spojka "a" 
3. Anglicky "inkoust" 
4. Anglicky "dřez" 
5. Anglicky "dvorek" 

1.                 
2.            

3.              
4.             
5.               

6.             

7.            
8.               
9.            

1. Hmyz červené barvy s černými tečkami 
2. Zářivě zlatá koule na obloze 
3. Nachází se v lese, je výborná k pití 
4. Nachází se převážně v lese 
5. Zkrášlí louky i zahrady 
6. Obratlovec, který se pohybuje ve vzduchu 
7. Hmyz pohybující se ve vzduchu 
8. Barva citronu 
9. Svítí na ní měsíc 



1.                  

2.                  

3.                   

4.                    

5.                 

6.                     

7.                 

1. ……….—DYNGUS 

2. WIELKANOCNA PORA ROKU 

6. ŚWIĘTA WIOSENNE 

7. WYKLUWAJĄ SIĘ Z NICH PISKLĘTA 

 

HASŁO: W poniedziałek wielkanocny dziewczęta chodzą ze śpiewką 
z drzewkiem ozdobionym malowanymi jajkami oraz kolorowymi 
wstążkami. Drzewko to nazywa się  

 

————————— 

5. 4. 3. 





Žákyně 3. ročníku  


