
SPECIÁLNÍ ZŠ KRÁLÍKY                     
 W W W . Z S P K R A L I K Y . C Z  

 

  ŠKOLNÍ BRAVÍČKO 

LISTOPAD 2019  

Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, 

přinášíme Vám 1. číslo časopisu v tomto 
školním roce, zároveň však 4. číslo v ka-
lendářním roce. 

Seznámíme Vás s proběhlými akcemi, s  
projektem Den bez aut. Pozveme Vás ta-
ké na vánoční akce. 

Někteří jste si všimli, že máme nové we-
bové stránky (www.zspkraliky.cz), také 
facebook (odkaz je na webových strán-
kách). Staňte se fanouškem našich strá-
nek, sledujte, co se děje v naší škole—
věřte, není toho málo. 

Přejeme příjemné počtení a klidný, poho-
dový předvánoční čas. 

 
POMOC, KTERÁ NIC NESTOJÍ… 
Chcete přispět finančním příspěvkem naší škole tak, aby vás to 
NIC NESTÁLO? Nakupujte v e-shopech přes www.givt.cz.  
 

JAK TO FUNGUJE? 
1. Před nákupem v e-shopu navštívíte www.givt.cz.   
2. Vyberete e-shop, ve kterém chcete nakupovat.  
3. Zvolíte si, komu chcete pomáhat – napíšete název naší školy: Speciální základní 

škola Králíky.  
4. Kliknete na tlačítko „ZAHÁJIT NÁKUP“.  
Poté již nakupujete tak, jak jste zvyklí. Z každého Vašeho nákupu pošle internetový ob-
chod určité procento na náš účet vedený na GIVTu. Po dosažení určité výše nám peníze 
budou převedeny na účet školy a budou použity pro naše žáky.   
VY NEZAPLATÍTE NIC NAVÍC… NAVÍC UDĚLÁTE DOBRÝ SKUTEK. 
 

Blíží se Vánoce, čas nákupu dárků. Udělejte svým nákupem trojnásobnou 
radost – svým blízkým, našim žákům i sami sobě. DĚKUJEME. 

http://www.givt.cz


  
Září—leden vždy v pondělí: 

Klub deskových her 

 

Září—červen vždy ve čtvrtek: 

Doučování z anglického jazyka 
 
 
 

6. 11.  

Sportovní hry Lanškroun 

7. 11.  

Projekt ve školní družině—

KERAMIKA 

12. 11.  

Návštěva knihovny 

27. 11.  

Pracovní den—vánoční tvoření  

28. 11.  

Exkurze do OU Žamberk (9. 

roč.) 

Dílna pro rodiče 
 
 
 
 

2. 12.—13. 12.  

Vánoční výstava v Městské kni-

hovně Králíky 

6. 12. 

Vánoční koncert ZUŠ na Hede-

či 

7. 12. 

Vánoční jarmark v Miedzylesie 

10. 12. 

Návštěva knihovny 

15. 12. 

Vánoční jarmark v Králíkách 

19. 12. 

Vánoční besídka 

20. 12. 

Ředitelské volno 

23. 12.—5. 1. 

Vánoční prázdniny 
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ODMĚNA ZA 1. MÍSTO  V CELOSTÁTNÍ SOUTĚ-

ŽI PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE VYBRÁNA! 

11. 9. 2019 se konal VIP výlet do zábavního parku Mirakulum 

v Milovicích. Jakmile jsme se ocitli za vstupní bránou, nevěděli 

jsme, kam se rozeběhnout dřív. Lákadly byly obří trampolíny, 
prolézačky, obří houpačky, podzemní bludiště, nadzemní bludiš-

tě, kolotoč, horolezecká stěna, různé skluzavky, hrátky ve vod-

ním světě. Zkusili jsme vše. Plnili jsme také úkoly zaměřené na 
třídění odpadu. Informace jsme získávali z informačních tabulí, 

které v parku instaloval náš sponzor EKO-KOM, a. s. Všichni 

jsme se svezli vláčkem po úzkokolejné trati do tankodromu, kde 
jsme si vyzkoušeli, jak se sedí v tanku, jak se zaměřuje dělem, 

prohnali jsme se zákopem i podzemními chodbami. Pro větší děti 

však největším zážitkem byla jízda bojovým vozidlem pěchoty 
drsným terénem s prudkými sjezdy a výjezdy, broděním. 

24. 9. na nás čekalo velké překvapení na sportovním areálu 
v Králíkách. Přijeli za námi lektoři ze společnosti EKO-KOM, a. 
s., s atrakcemi zaměřenými na správné třídění odpadu. Vyzkou-
šeli jsme si, jak správně roztřídit odpad, seznámili se s tím, co 
nového se recyklací vyrobí. Pak jsme se pobavili na atrakcích 
zaměřených na třídění odpadu: zahráli jsme si maxidomino, ma-
xipuzzle, šoupací puzzle, házeli jsme míčky do desky s odpady. 
Vyvrcholením byly závody na trojkolkách a řádění ve skákacím 
hradu. 
 
Obě akce byly odměnou za 1. místo v celostátní soutěži Přeměna 
odpadů na zdroje, kterou vyhlásilo Ministerstvo obchodu a prů-
myslu. Veškeré náklady financovala společnost EKO–KOM, a. 
s., sponzor soutěže. 

KALENDÁŘ AKCI 

ANEB CO NÁS ČEKÁ? 

LISTOPAD 

PROSINEC 
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CO SE TI NEJVÍC LÍBILO V MIRAKULU? 

 Nejvíc se mi líbila skákací bublina. Jak jsme jeli 
mašinkou, houpačky. Lezl jsem tunely z drátů. 
V zrcadlech jsme se smáli, když nás zvětšovala, a 
nebo zase zmenšovala. Bylo teplíčko, tak jsme se 
mohli cákat ve vodě. 
Matěj 

 Líbilo se mi na mašince, jeli 
jsme se podívat na tanky. Ská-
kali jsme na skákací bublině. 
Koupil jsem si dobrůtky. Pro-
cházel jsem se ve vodním par-
ku, voda byla pěkně teplá.  
David 

 Líbilo se mi, jak jsme mohli chodit ve vodě.  
Adam 

 Líbily se mi tunely pod zemí. Sjelo 
se tobogánem až pod zem a pak se 
tam mohlo chodit. Líbilo se mi ve 
vodním parku, na lanovce, to mě 
bavilo moc. Skákání na bublině, 
byly tam dokonce čtyři. Mohl jsem 
si vlézt i do tanku, houpat se na obří 
houpačce, jet mašinkou. 
Zdenda R. 

Líbily se mi prolézačky v prolézací pevnosti. 
Jezdil jsem na nafukovací klouzačce. Koupil 
jsem si něco dobrého na chuť. Prošel jsem se 
ve vodním světě. Hodně se mi líbilo, jak 
jsme jeli obrněným transportérem. To byla 
sranda. A taky byla sranda skákat na skáka-
cích bublinách. 
Zdenda B. 

 Co se mi líbilo? Všechno se mi líbilo, 
nejvíc se mi líbily ocelové figuríny. 
Co se mi nelíbilo? Všechno se mi líbi-
lo.  
Proč se do Mirákula vrátit? Protože by 
se to líbilo i mým rodičům. 
Jára 

 Na Mirákulu jsem si hráli a strávili 
od rána až do večera. Na první, na co 
jsem šel, byla houpačka, nafukovací 
pytel, taky jsem lezl na zeď a taky na 
hrad, pak jsem jel na tankodromu a 
pak jsme jeli na vláčku. Taky jsme 
mohli otáčet dělostřelecká děla. 
Jára L. 

 Líbila se mi jízda bojovným vo-
zidlem a podzemní tunely, taky 
vodní svět a otočná dě-
la vojenské armády. Obří hou-
pačky, ohromná trampolína a ty 
všelijaký prolejzačky. Chtěl bych 
se tam vrátit, protože bych tam 
chtěl bydlet. 
Milan 

 Osel se mi líbil. 
Tanky se mi líbily. 
Letadla se mi líbily. 
Všechno se mi líbilo. 
Filip 

 Líbil se mi tam nejvíc vodní 
svět  a trampolína. Chtěl bych 
se tam vrátit, protože je tam 
fajn. 
Kája 

 Líbilo se mi všechno, i vlak a tank a 
i hřiště velké, moc se mi to i líbilo.   
Tunel se mi líbil, protože tam bylo 
hezky a že tam ani  nebylo  ani  vi-
dět 
A mlýny, já sem se zamiloval do 
mlýna. 
Petr P. 

Proč se vrátit do MIRAKU-
LUM? 
Chtěl bych se vrátit na TANK. 
Míra 

 V Mirákulu se mi líbila výsta-
va kovových modelů, vodní 
svět, jízda vláčkem a jízda 
v tanku. 
Chci se tam vrátit kvůli zážit-
kům, které jsem sdílel se svojí 
třídou. 
Dominik 

 Na Mirákulu jsem si hráli a strávili 
od rána až do večera. Na první, na co 
jsem šel, byla houpačka, nafukovací 
pytel, taky jsem lezl na zeď a taky na 
hrad, pak jsem jel na tankodromu a 
pak jsme jeli na vláčku. Taky jsme 
mohli otáčet dělostřelecká děla. 
Jára L. 

 Nejhezčí byly trampolíny. 

Taky se mi líbila jízda na 
tanku a vláčkem. 

Sára 

 Líbila se mi tam houpačka, tank a pro-
lejzačky. A chtěl bych se tam vrátit, 
protože je tam moc fajn. 
Šimon 

 Tam se mi líbilo, jak 
jsme jeli vláčkem. A 
PROČ bych se měla vrá-
tit? Kvůli vodnímu parku. 
Mirka 

 Líbilo se mi tam, bylo to tam 
moc hezký. Chtěla bych se tam 
vrátit, protože mě to tam bavilo. 
Nikča 

 Líbila se mi jízda tankem, dob-
rá kuličková zmrzlina a také 
zvířátka - kozy, osel, kotě a ko-
ně.  

Lucka 

 Tady se mi líbily atrakce, kte-
ré jsme s Nikčou společně pro-
šly, a taky jízda v tanku.  

Hela 

 LÍBILA SE MI MAŠINA, HOU-
PAČKY A TRAMPOLÍNA. 

Martin 
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PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

SPORT JE PRIMA II 

Ve dnech 5. a 6. září 2019 se uskutečnila 2. část 

projektu Sport je príma! 2. Pro žáky školy byla 

připravena dobrodružná hra, kdy za každý 

splněný úkol děti získaly klíč potřebný k otevření 

pokladu. Soutěžily dva týmy Sluníčka a Lístečky. A jak 

to dopadlo? … Poklad byl nalezen! Následující den 

jsme společně nacvičili taneční vystoupení na píseň 

Michala Davida „Děti ráje“. I tento zážitek byl moc 

príma!  

SPOLU JE NÁM FAJN 3   

Ve dnech 12. a 13. září 2019 se žáci naší školy 

účastnili dvoudenního projektu primární prevence 

Spolu je nám fajn! 3.  

První den realizovalo Krajské centrum primární prevence Ústí nad Orlicí dva interaktivní 

programy specifické prevence: Líbí, nelíbí pro žáky 1. stupně a Ne, návykovým látkám pro 

žáky 2. stupně. Odpoledne byl pro děti zajištěn zážitkový program v Relax and sport resortu 

Dolní Morava – Lesní zážitkový park pro mladší děti, obří houpačka a horolezecká stěna 

pro starší děti. Druhý den byl ve znamení her s cílem rozvíjet dobré a kamarádské vztahy ve 

třídních kolektivech, spolupráci žáků a vzájemnou podporu.  

Krásné dva dny prožily děti v penzionu Moravanka v Dolní Moravě, kde o ně bylo dobře 

postaráno. Projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč a 

finančními prostředky školy. 
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CO SE TI NEJVÍC LÍBILO NA POBYTU V DOLNÍ MORAVĚ? 

  Líbilo se mi spát na chatě, opékat buřty, hrát 
fotbal na hřišti, hry. Ráno jsme měli rozcvičku, to 
byla sranda. Měli jsme dobrou snídani, smažená 
vajíčka. Mňam… V Mamutíkově světě se mi líbi-
ly průlezky a skákání na bublině.  
David  

  Líbila se mi trampolína. Hry, 
hráli jsme fotbal, tenis. Jak 
jsme šli do Mamutíkova světa. 
Líbilo se mi, jak jsme tam bo-
xovali do pytlů. Líbila se mi 
lanovka. A velká klouzačka. 
Matěj 

  Líbilo se mi atrakce v Mamutíkově světě. Prolé-
zal jsem síťové tunely, ale bál jsem se sjet dolů na 
lanovce – sedátku na laně. Ale pak se mi to líbilo.  
Adam 

  Byla tu velká sranda s kamarády, 
moc  se mi líbilo sezení u ohně, 
bylo to pro mě nezapomenutelné. 
Skvělá byla taky obří houpačka, na 
které jsem byl se Šimonem, a moc 
dobré jídlo. Koupil jsem si Milk 
Shake. 
Dominik 

Co se mi líbilo? Hraní hry fotbal, dobré jídlo- 
borůvkové knedlíky mám strašně rád. Dopolední 
program, Mamutíkuv vodní park. Co se mi nelí-
bilo ?-Všechno se mi líbilo. 

Jára  

 Líbilo se mi to i všechno, ale  nesměly  se 
vzít telefony, škoda.   
Ucpal jsem mlýn v DOLNI MORAVĚ.  
Kdo má telefon, ten je HUSTEJ. 
Bez telefonu ani nechodím do školy. 
Petr P. 

Na Dolní Moravě se mi hodně 
líbila obří houpačka, taky bylo 
dobré jídlo a večer se mi líbilo 
povídání u ohně. 
Šimon 

 Líbilo se mi spaní na chatě, dobré 
jídlo, snídaně. Líbilo se mi 
v Mamutíkově světě, líbily se mi 
atrakce. 
Zdenda B. 

 Líbilo se mi, jak jsem mohl pomáhat na chatě děvčatům 
s uklízením po našem jídle. Jak jsme hráli fotbal, tenis, hry ven-
ku. Líbilo se mi v Mamutíkově světě. Jezdil jsem na tobogánu, 
musel jsem vylézt vysoko do domečku po síti. Chtěl jsem si sjet 
v mamutovi z prudké klouzačky, ale bylo to opravdu moc prud-
ké. Líbily se mi prolézačky ze sítí a lano, na kterém jsem se sve-
zl dolů z průlezek. Taky jsme opékali buřty. Měli jsme moc dob-
rou snídani, chutnal mi salám, kuličky do mléka. 
Zdenda R. 

 Všechno se mi líbilo. 
Houpačka se mi líbila. 
Filip 

 Na Dolní Moravě jsem byl mockrát a 
znám to tam. Byl jsem na velké houpač-
ce a na horolezecké zdi. 
Jára L. 

  
Na Mamutíku se mi líbilo bludiště. 

Míra 

 Líbilo se mi, jak jsme si povídali 
u ohýnku. Líbilo se mi tam moc a 
na Moravance mi chutnala jídla. 
V parku se mi líbila horolezecká 
stěna a obří houpačka. Líbilo se 
mi tam  zkrátka vše! 
Milan 

 NEJVÍC SE MI LÍBILA SNÍ-

DANĚ S MÍCHANÝMI VA-
JÍČKY. Martin 

 TAM se mi líbila horolezecká 
stěna. A chutnalo mi tam, nej-
víc bramborová kaše a řízek. 
Mirka 

 Líbilo se mi tam, jak jsme byli 
večer venku a opékali jsme, taky 
jak jsme byli celá třida spolu, to 
bylo moc hezký. 
Nikča 

 Líbilo se mi tam houpačka a 
povídání u ohně, taky knedlíky 
s borůvkami. Mňam! 
Kája 

Na Dolní Moravě jsem nebyla. 

Škoda, ale byla jsem na jiném 
výletě. Lucka 

 Na Dolní Moravě se mi líbila obří hou-

pačka, protože to byl parádní adrenalin. 
Taky se mi líbil večerní ohýnek, kde jsme 

si ceká třída hezky popovídala. 

Program na Dolní Mora-

vě mě nebavil. Líbila se 
mi klouzačka v parku.  

Sára 
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 Klub zábavné logiky a deskových her 
Podzim už je skoro za námi a od měsíce září proběhlo již 7 schůzek „hermanů“ a „hermanek“, kteří mi 
často kladou otázky - kdy už zase bude další schůzka? Jsem ráda, že vás hry baví a rádi se spolu setkává-
te, tedy spíš utkáváte při společných hrách. Jistě jste si všimli nové nástěnky u hlavního vchodu, na které 
můžete najít výsledky nejčastěji hraných a oblíbených her. 
Naučili jsme se spoustu nových her. Mezi hry, které hrajete nejraději, patří např. karetní hra Uno a Yogi  

  Těšíme se na další setkání,  „hermanka Ma(g)ma“ a „herman pan Müller“  

  Strategická hra Karak a další.  
 
Vždy čtvrtou klubovou schůzku se konají turnaje ve vy-

braných deskových hrách o drobné ceny. V pondělí 30. 

září již jedna taková schůzka s názvem „Zajíc v pytli“ 

proběhla. Pevně doufám, že si každý přišel na své a ni-

kdo nebyl zklamán. Na další turnajovou schůzku se mů-

žete těšit v pondělí  11. listopadu!  BRAINBOX 

UMÍ PRASE LÉTAT? 
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V letošním roce u nás ve školní družině probíhá 
celoroční hra, kde nás provází čarodějnice Bety. 
Společně plníme zadané úkoly, čteme si 
z knížky, zhotovili jsme městečko Čarodějov a 
čarodějnice. Učíme se čarovat s básničkami, hra-
jeme hry a soutěžíme. Pomalu se chystáme na 
Vánoce.  
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CELOŠKOLNÍ PROJEKT DEN BEZ AUT 

VÝHODY 
Jsme zdraví, když chodíme pěšky 
Šetříme ovzduší 
Můžeme  zhubnout 
Když jdeme pěšky, příroda nás uklidní 
Je to ekologičtější než auta 
Nejsou tam otravní lidé jako v autobuse 
Můžeme venčit psa 
Můžeme si s někým povídat - zastavit se na návštěvu 
Nic se nám nestane a dýcháme čistý vzduch 
Potkáváme zvířata 
 
NEVÝHODY 
Když spěcháme a někde být na čas, pěšky nestihneme 
Můžeme se unavit 
Bolí nás nohy 
Ujdeme méně kilometrů než autem  
Chůze je nebezpečná, když je provoz aut - srážka chodce 
Zmokneme 
Je nám zima 
Pomalé přesouvání 

VÝHODY 
Jsem rychle tam, kde chci být 
Nebolí mě nohy z pohybu 
Dáme si nákup do kufru + uvezeme spoustu jiných věcí 
Máme soukromí 
Nedávám svůj život v sázku  druhému 
Jezdím, kdy chci, nejsem závislý na jízdním řádu 
Můžeme si déle pospat 
Je to pohodlné a bezpečné 
Nezmokneme 
 
NEVÝHODY 
Vytváří smog, zápach 
Dopravní nehody 
Dopravní zácpy 
Píchlá pneumatika 
Když se vozíme v autě, tloustneme, jsme líní 
Spotřebovává to benzín, za který musíme platit 
Musíme se o auto starat, máme finanční výdaje 
Hluk 
Musíme mít peníze na koupi auta 
Auto může začít hořet 
Můžeme někoho přejet 

VÝHODY 
Méně nehod, někdy rychlejší 
Více místa – více cestujících 
Záchody, občerstvení 
Nejekologičtější způsob dopravy 
Je to pohodlné, můžu se projít, s někým se potkat 
Můžeme stáhnout okno - vyvětrat 
NEVÝHODY 
Omezení tratí – nejsou všude 
Nevybírám si spolujezdce 
Musím jezdit dle jízdního řádu 
Kontrola jízdenek 
Někdy pomalejší 
Musíme platit jízdenky 
Hluk - hlasitý vlak 
Odběr elektřiny 
Musíme dojít na nádraží 
Srážka dvou vlaků 
Vlak může někoho usmrtit 
Nejezdí na čas zpoždění 

VÝHODY 
Levná přeprava 
Nemusíme jít pěšky 
Ekologičtější než auto 
Levnější jízda autobusem 
Rychlá přeprava 
Můžeme s ním jet, když je výluka vlaku 
Vidíme se spolužáky nebo s tetou 
 
NEVÝHODY 
Smrad a kouř 
Plýtvání nafty a oleje 
Nepříjemní spolucestující – smrdí, mají velká zavazadla, jsou 
vulgární, otravní, mají nahlas hudbu 
Autobus bývá narvaný 
Bouračky 
Řídíme se dle jízdního řádu 
Může se píchnout kolo, poruchy autobusů 
Mívá zpoždění 
Někdo nás v něm může ohrožovat nebo napadnout 

V rámci projektu se třídní kolektivy zamýšlely nad výhodami/nevýhodami různých typů dopravy, žáci si zahráli si-

mulační hru, ve které se proměnili v řidiče automobilů a jezdili po městě. Jako palivo jim sloužily vonné tyčinky, 

poznali tedy, jak auta  znečišťují ovzduší. Pak vymýšleli příběhy, ekologické dopravní prostředky. Další den se vy-

dali po trase, po které chodí do školy. Seznam nebezpečných míst poté prezentovali ostatním, žáci 7. a 9. ročníku 

je sepsali a odeslali vedení města. S výsledky projektu se  můžete seznámit. 

CHŮZE PĚŠKY  CESTOVÁNÍ AUTEM  

JÍZDA VLAKEM JÍZDA AUTOBUSEM  

JÍZDA NA KOLE 

VÝHODY 
Nemá to motor – je ekologické 
Neplýtvá to benzín, ropu, levnější než auto 
Hubneme na něm, cítíme se na něm dobře, cvičíme svaly na 
nohách 
Jsme na čerstvém vzduchu 
Dostaneme se tam, kde autem ne 
Pohyb na kole je zdravý pro tělo 

NEVÝHODY 
Velký provoz – jsme ohroženi na životě 
Cesta trvá déle než v autě, menší dojezd 
Při jízdě na kole se vyčerpáme 
Můžeme se vybourat, udělat úraz 
Nejde využívat v zimě 
Když je chladno je nám zima  
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NEBEZPEČNÉ 
MÍSTO 

POPIS NÁVRH ŘEŠENÍ 

1. Josefské náměstí Chybí přechod Vyznačit přechod 

2. Prodejna Domácích potřeb Přikázaný směr jízdy k MÚ Cedule CHODCI + zrcadlo 

3. Kruhový objezd Nebezpečný přechod   

4. Kruhový objezd Nebezpečný přechod   

5. Benzínová stanice Přechod Zvýraznění přechodu 

6. COOP Nebezpečné přecházení Značka chodci 

7. Parkoviště u Reichlů Nebezpečné přecházení Přechod + značka chodci 

8. Bytovky Nebezpečný vchod do silnice Zrcadlo pro chodce 

9. Křižovatka pod Velkým náměs-
tím 

Nebezpečné přecházení silnice Na hlavní silnici značka chodci 

10. U pivovaru Nebezpečné přecházení silnice přechod 

11. KB, Hotel Rotter Nebezpečné přecházení silnice přechod 

12. Hotel Zlatá Labuť Nebezpečné přecházení silnice Přechod + zrcadlo 

13. Most u autoopravny Nebezpečná chůze, stojící auta po 
silnici 

Zákaz stání aut u prostor sběrných 
kontejnerů 

14. Josefské náměstí Nebezpečné přecházení silnice Vyznačit přechod 
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S nebezpečnými místy jsme seznámili i vedení města Králíky. Odpověděli nám všichni—

pan starosta, místostarosta i pan tajemník. 

 Nebezpečná místa v Králíkách 
Vážený pane starosto, 

na naší škole proběhl projekt Dne bez aut. Během projektu jsme objevili nebezpečná místa 
v silničním provozu, se kterými se setkáváme každý den, když chodíme do školy nebo ze školy. Za-
síláme Vám seznam nebezpečných míst a návrhy jejich řešení. 
 Věříme, že nám pomůžete a my se na cestě do školy, ze školy budeme cítit bezpečně. 
Náš projekt je prezentován na fcb naší školy a na www.zspkraliky.cz 

Děkujeme. 
Za všechny žáky SpZŠ Králíky 

Helena Malá, Jaroslav Linhart, Dominik Bartoň, Šimon Bogol, Milan Beneš, Miroslava Dekařová, 
Nikola Koníčková, Karel Novotný 

  Dobrý den, 
děkuji všem žákyním a žákům školy za zpracované náměty, které předám na odbor VTS. 
Budeme o nich jednat s DI PČR a doufám, že se nám podaří  vyřešit všechny připomínky 
ku prospěchu dopravní bezpečnosti. 
Přeji hodně školních úspěchů. 

Ing. Václav Kubín, starosta 

Vážení žáci ZŠ Králíky, 
  
děkuji Vám za Váš dopis a Vaši snahu upozornit na nebezpečná místa pro chodce v našem městě. 
Vaše podněty projednáme s Odborem výstavby a technické správy, který má oblast silničního hospodářství 
ve své působnosti, a budeme se snažit, v rámci možností, tato místa upravit . 
Přeji Vám hodně úspěchů ve školních i mimoškolních činnostech. 
S pozdravem 

Antonín Vyšohlíd, místostarosta 

http://www.zspkraliky.cz
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ADAMOVÉ 

O PRUŽINKÁCH 
ŽILY, BYLY V JEDNOM MALÉM MĚSTEČKU, KTERÉ SE JMENOVALO KRÁLÍKY, VE-
LICE ŠIKOVNÉ A HODNÉ DĚTI, KTERÉ SPOLU CHODILY DO JEDNÉ TŘÍDY. A TY DĚ-
TI BYLY PŘEVELICE PRUŽNÉ V CESTOVÁNÍ. BYLY TO TAKOVÉ DĚTI NA PRUŽIN-
KÁCH, TEDY SPÍŠ VELKÝCH PRUŽINÁCH. PANÍ UČITELKA VE TŘÍDĚ VŽDYCKY JEN 
TAK ŘEKLA: „MARTINE, SKOČ MI PRO SVAČINKU, DNES JSEM JI ZAPOMNĚLA.“ A 
MARTIN HNED VYSKOČIL, ODPRUŽIL SE OD ŠKOLY A VELKÝM SKOKEM BYL AŽ 
NA NÁMĚSTÍ. HOP A SKOK A MARTIN BYL ZASE ZPÁTKY I S ROHLÍKEM ZE SÁZA-
VY. „DĚKUJI TI MARTINE,“ ŘEKLA PANÍ UČITELKA, „RADĚJI SE POSAĎ, AŤ NÁM 
NEROZBIJEŠ ZÁŘIVKY.“  A TU SI ZASE VZPOMNĚLA PANÍ ASISTENTKA A POVÍDÁ: 
„LUCINKO, SKOČ PROSÍM DO LÉKÁRNY PRO VITAMÍNY, AŤ MÁME VELKOU SÍLU 
NA SKÁKÁNÍ. SÁRA NÁM ZATÍM SKOČÍ ZA PANÍ VYCHOVATELKOU, AŤ NÁM PO-
STAVÍ VODU NA KÁVU, MY SI JI POTOM ODSKOČÍME VYPÍT.“ ALIČKA 
S ANDREJKOU MEZITÍM SKOČILY NAKRMIT RYBIČKY A MICHALA TO UŽ S NÁMI 
MOC NEBAVILO, TAK SI SKOČIL NA DOLNÍ MORAVU NA STEZKU V OBLACÍCH A 
SKÁKAL Z MRÁČKU NA MRÁČEK A HUPS, UŽ BYL ZASE ZPÁTKY VE TŘÍDĚ. 
„SKÁKÁNÍ NEMOCI Z TĚLA VYHÁNÍ“, ŘÍKÁVÁ PAN ŘEDITEL. 
 

NAŠE TŘÍDA ZKRÁTKA SKÁČE, JAK SE JÍ ZLÍBÍ. PROVOZ NÁS NEBRZDÍ, PALIVO 
NEPOTŘEBUJEME, JEN HROMADU VITAMÍNŮ A MARTÍNKOVO OBLÍBENÉ RČENÍ 

ZNÍ: „VŽDYCKY KRÁSNÍ A ŠTÍHLÍ, MY PUPEK NIKDY MÍT NENEBUDEME.“ 

 Anketa: Co se ti líbilo na projektu „Den bez aut“? 
Sára: Líbila se mi hra v tělocvičně. Auta hodně čoudila. Já jsem jezdila na kole po městě Králíky. 
Michal: Michalovi se líbila pohádka „O pružinkách“. 
Martin: Bavilo mě vyrábění plakátu.  
Lucka: Líbila se mi naše pohádka, hra v tělocvičně a procházka po Králíkách, hledání a focení 
nebezpečných míst.   
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY  ADAMOVÉ 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY  ADAMOVÉ 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

Davči nákladní vůz na elektriku 
Jezdí ve firmách. Vozí jim tam náhradní díly na další auta a pomáhá jim třeba šroubovat, brousit, lakovat. 
Umí totiž skoro všechno. Jednou se jednomu autu porouchal motor a nejelo. Tak zavolali můj nákladní vůz, 
který si ho odvezl do své dílny. A tam ho opravil. 



ŠKOLNÍ BRAVÍČKO   stránka  17 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

 Pavlínčino auto 
Moje auto jezdí na vodu. Vozí mě za ma-

minkou. Umím ho řídit sama. Ráda s ním 
jezdím. 

 Matýskovo auto na vzduch 
Toto auto je celé naší rodiny. Jednou jsme s naším autem letěli 

do Prahy, protože to je auto lítací, ale umí také jezdit ve vodě. 
Jeli jsme se podívat do města. Když jsme uviděli vodu, tak jsme 
si šli s autem zaplavat. Odpoledne jsme si ještě zaletěli do An-
glie, chtěli jsme se tam podívat. Ještě jsem tam totiž nebyl.  

 Adamovo létající auto 
Moje auto umí létat ve vzduchu, umí i jezdit, převáží lidi na blízko i do dálky. Jednou se autíčko vydalo na cestu, vylít-
lo do výšky. Dívalo se na domy, taky vidělo duhu. Ale porouchal se mu motor a za chvíli už začal hořet. Tak vymysle-
lo, že se musí rychle uhasit. Zaletělo šipku do oceánu a hned zase vyletělo a bylo po ohni. A pak už rychle spěchal do 

opravny si nechat opravit motor, aby zase mohlo létat.  
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

 Zdendovo chytré auto 
Byl jednou jeden pán, který se zranil. Spadl ze skály, a ještě na něj spadl kámen. Chytré auto se 

projíždělo okolo města a dalekohledem vidělo, že tam někdo leží. Rychle za ním letělo, odtáhlo 
kámen, naložilo zraněného pána na nosítka a nabralo si ho. Letěli do nemocnice, kde pána museli 

operovat, měl zlomenou nohu. Autíčko mělo radost a když se setkal s tím pánem, řekl mu, že mu 

bude říkat Záchranář. Když to slyšeli v nemocnici, tak si ho v té nemocnici nechali, že jim tam 
bude dělat opravdového záchranáře. 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY LENHARTOVÉ 

  SKÁKACÍ VLAK 

 

je to robot 

skáče pomocí pružin 

skáče 100m/mim. 

má to WIFI 

je pro 400 lidí 

pohybuje se rychlostí 150 km/

  VESMÍRNÁ TRAMVAJ 

umí lítat a skákat 

lítá rychlostí 600 km/h 

je pro 32 osob 

je v ní jídelna, pokoje, WC, koupelna, 

dětský koutek 

také je tam velká televize, PC, přihrád-

ky a kotelna 

dokáže lítat na Měsíc 

  Krásné Ferrari 
 

Jednoho dne se pan Petrášek vzbudil a byl celý rozcuchaný. Trochu se tomu po-

divil a při tom spadl z postele. V tu chvíli někdo zazvonil na zvonek. Když otevřel 

okno, aby se podíval, kdo zvonil, tak uviděl před domem obrovský balík převázaný 

mašlí. Protože byl zvědavý, rychle vyběhl ven, rozbalil ho a spatřil něco nečeka-

ného. Bylo to červené Ferrari. V autě byly klíče v zapalování, a tak se i 

v pyžamu, jel projet po krajině. Cesta se mu moc líbila. Rozhodl se, že auto vy-

zkouší na dálnici. Rozjel to až na 300 km/h. Auto frčelo jako blesk. Jel a jel, 

ale po chvíli mu upadlo kolo. Auto narazilo do svodidel, začalo se točit a v tom 

okamžiku se pan Petrášek probudil a zjistil, že to všechno byl jen sen. 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY  LENHARTOVÉ 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

            Já aufola z vrakoviště 

Jmenuji se Aufola a žíl jsem dlouho na vrakovišti. Nikdo si mě nevšímal, protože jsem ošklivý, špinavý, a to protože jsem se 

skrýval a byl jsem v utajení. Čekal jsem na správného přítele, s kterým bych něco dělal, který by si mě opravil a vylepšil, 

abych mohl jezdit rychle po silnici, ale jen ve velkém terénu, to mám nejradši.  

Jednou na vrakoviště přišel nějaký pán s klukem, který byl asi jeho syn. Nejprve kolem mně jenom prošli. Na vrakovišti 

hledali asi nějaké součástky na své starší auto, s kterým přijeli. Po několika minutách se vracel zpátky. Pán kolem mě pro-

šel, ani si mě nevšiml, ale chlapec, který šel za ním, si mě všimnul. Zastavil se u mě a začal si mě prohlížet. Zkusil otevřít 

dveře u řidiče, a já jsem dveře uvolnil, chlapec si sedl za volant a zkusil s ním zatočit a šlapat na pedál plynu. V tu chvíli 

jsem věděl, že to je ten správný kamarád, s kterým bych rád jezdil do terénu. Chvilku seděl za volantem a řekl mi, že jsem 

ještě pořádný a divil se, proč jsem vůbec na vrakovišti. V tu chvíli se vrátil muž, s kterým chlapec přišel, a oslovil ho: 

„Synku, co děláš v tom starém aufole?“ Chlapec mu řekl: „Není vůbec staré, jenom tak vypadá, všechno tady funguje a 

není rezaté, pojď se sám podívat.“ Otec se nahnul ke svému synovi do aufoly a otřel z tachometru prach, a řekl: „Máš 

pravdu, vypadá opravdu výborně,“ a ohnul se pod volant a zatáhl za páčku, kterou se otvírá kapota k motoru. Přešel k 

přední části, otevřel a podíval, díval se na můj motor. Po chvíli řekl: „Synku, tato aufola vypadá moc dobře, zeptáme se, 

kolik by za celou aufolu chtěli. Syn otci řekl, že se mu líbí, že kdyby ho koupil, že by mu s jeho opravou moc rád pomáhal. 

Otec zavřel víko kapoty a odešel za pánem, který měl na starosti vrakoviště. V tu chvílí jsem cítil radost a doufal jsem, že 

jsem našel toho správného přítele. Po chvílí přišel otec s pánem, který se stará o vrakoviště. Dívali se na mě a tiše si poví-

dali. Pak jsem uslyšel: „Je to moc peněz,“ a chtěl odejít. Zavolal: „Chlapče, jdeme, je to moc drahé.“ Pán z vrakoviště se po 

chvíli zeptal: „Kolik byste chtěl za tu aufolu dát?“ Otec mu řekl: „Maximálně 5 000 Kč.“ Pán z vrakoviště řekl: „Tak ano, ale 

ještě si ho musíte odvézt.“ Podali si ruce. A otec chlapce vyplatil majitele vrakoviště. Já jsem chvíli tušil, že jsem byl zachrá-

něn. Po několika dnech mě opravili a přidali novou baterii. Poprvé si mě zkusili nastartovat. Nastartovali mě a já si protočil 

pořádně motor. Pak si do mě nastoupili a jeli se mnou na dalekou polní cestu. Ukázal jsem, co umím. Pak jsem se navrátil 

do nového domova. Otec řekl svému synovi, že je to nejlepší aufola, s kterým jsme jeli. Chlapec řekl, že je moc rád, že mu 

budeme říkat tereňák. 

 Aufola vypadá jako UFO. Barvu má šedo-

černou, má autopilota a hlasové asistenty. 

Létá to na využití vzduchu. Je to podobné 

jako cestovní letadlo. Vzduch nasaje do tur-

bíny, ta se ohřeje. Ohřátý vzduch jde ven ve 

výfuku. Pro lidi jsou určena tři místa… 

Vědci našli starý mimozemský vrak a začali 

ho zkoumat. Až za 500 let vymysleli nový do-

pravní prostředek UFO se vzdušným turbi-

nem, jako je aufola. Je poháněn větrem ve 

vzduchu. Je vybaven autopilotem a hlasovým 

ovládáním a bezpečnostně uzamčeným ka-

nonem. Má taky kufr, ultrafialová okna a 

světla. Může jet po silnici, protože má kola, 

ale jenom na přistání ve volných místech, 

např. na parkovišti, na střeše ve velkých bu-

dovách. 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

            Světluška 
Světluška je jedinečné auto. Jede na sluneční a větrný pohon, který je velice ekologický. Má sluneční pa-
nely na oknech dveří, a aby nepřekážely večer, tak se to dá sundat (a zas nasadit), a tím pádem auto jede 
na větrný  pohon. 
Auto má na střeše 4 trubice. Jsou velice citlivé, i jen sebemenší větříček 
to  autíčko  nakopne. 
Ale teď dost o tom, co ho 
pohání, ale kolik má 
místa. Je ideální pro 
rodinu i pro bezdětný 
pár.  Má 5 sedaček, 
ale dají se tam taky 
přidat ještě 3 sedáč-
ky. 
Kufr je prostorný. Má 
krásnou červenočer-
nou barvu a i trochu 
bílé.  
Auto Světluška je 
ekologické a pro naši 
planetu ideální. 



ŠKOLNÍ BRAVÍČKO   stránka  24 

 

   

TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

NASÁVACÍ TRUBICE 

Jednou jsem se probudil ve 23.2553 českého času. Před domem byla jako každý den cestovací 

trubice, která mě vozí do práce. Nastoupil jsem před ni a trubice mě nasála. Cesta trvala 25 mi-

nut, a když mě trubice vyflusla, bezpečně jsem přistál před budovou S.P.Y. enterprises C.O. 

Od šéfa jsem dostal plno papírů k vyplnění. Odbyl jsem si 8 hodin práce a trubicí jsem se do-

pravil stejným způsobem zpět domů. 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY  NESVADBOVÉ 
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ... 

 Matka ukončovala 
rvačku svých synů a 
ptá se: 
"Tak a teď mi řekněte, 
jak to všechno zača-
lo." 
Michal na to odpoví: 
"Všechno začalo tím, 
že mi Honzík vrátil 
facku." 

 Holčička udiveně pozoruje maminku, jak 
si nanáší pleťovou masku. 
"Proč to děláš?" vyzvídá. 
"Abych byla krásná..."odpoví maminka. 
Po chvíli si začne krém stírat. 
"Co se děje?", nechápe holčička. 
"Vzdáváš to?" 

   Na procházce si holčička 
prohlíží těhotnou paní. 
"Vy máte v bříšku miminko?" 
-ptá se. 
"Ano,mám." 
"Máte ho ráda?" 
"Ano,moc." 
"Tak proč jste ho snědla?" 

    „Ty, Terezko, moc zlobíš! 
Vzpomeň si na Karkulku, co 
se jí stalo, když neposlou-
chala.” 
„A ty si, babi, vzpomeň, ko-
ho vlk sežral první...” 

  Potká starší paní na 
ulici plačícího chla-
pečka. 
“Co se ti stalo?” ptá 
se ho. 
“Já jsem se ztratííííl.” 
“No to nic,” uklidňuje 
ho. “A svoji adresu 
znáš?” 
“Znám. Pepa zavináč 
seznam tečka cezet.” 

  Přijde Pepíček domů a povídá: 
"Mami, představ si, že jsem do-
stal jedničku z matematiky." 
Maminka: "Vážně?" 
Pepíček: "Ale nééé, jenom si to 
představ." 

   Přijde Pepíček za mamin-
kou. "Mami, koupíš mi ko-
lo?" 
Maminka mu odpoví: "Ne." 
Po chvilce přijde Pepíček 
opět k mamince: "Maminko, 
budeme si hrát na maminku 
a tatínka?" 
Maminka mu odpoví: "Jistě." 
Pepíček: "Tak pojď mamin-
ko, jdeme koupit synovi ko-
lo." 

Při hodině biologie se 
ptá Pepíček učitelky: 
"Co je to - má to šest 
noh, velké oči a je to 
chlupaté?" 
Učitelka: "Nevím Pepí-
čku." 
Pepíček na to: "Škoda 
já taky ne, ale sedí 
vám to na hlavě." 

 Paní učitelka: "Máš 20 Kč a požádáš 
svého tatínka, aby ti dal k tvým 20 ko-
runám dalších 20 Kč. Kolik tedy dohro-
mady máš?" 
Pepíček: "20 Kč." 
Učitelka: "Pepíčku, ty neznáš počty!!" 
Pepíček: "Ne, vy neznáte mého tatínka." 
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