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  ŠKOLNÍ BRAVÍČKO 

DUBEN 2022  

Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, 
držíte v rukou třetí číslo časopisu v tom-
to školním roce. Společným tématem je 
APRÍL—žáci v hodinách slohu se pono-
řili do světa fantazie a vymýšleli nesku-
tečné příběhy, které se mohou stát jen 
na apríla. Zmíníme se také celoškolních 
aktivitách—mezi ty nejhlavnější patří 
rekonstrukce sociálních zařízení. A také 
máme stránky pro zábavu... 
Přejeme všem pevné zdraví, spoustu 
smíchu a sluníčka, příjemně strávené 
chvilky u čtení našeho „Bravíčka“. A ta-
ké „VESELÉ VELIKONOCE!“ 

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH  
ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLE 

 

Dne 14. 3. 2022 byla slavnostně předána pře-

stavba sociálních zařízení k užívání našim žá-
kům a zaměstnancům školy.  

Pásku přestřihli ředitel školy, majitel stavební fir-

my pan Stanislav Revús, stavební dozor pan Mi-
roslav Švestka, projektant pan Pavel Švestka. 
Na novou přestavbu se přišli podívat i zástupci 
města Králíky v čele s tajemníkem Janem Divíš-

kem. Zástupci zřizovatele se vzhledem k sou-
časné situaci a obrovské vytíženosti ze slavnost-
ního předání stavby omluvili.  

Všem patří ještě jedno velké DĚKUJEME.  

(Více fotografií na webu školy) 



Každé úterý—Klub deskových 

her 

Každý týden—doučování žá-

ků (přihlášení) 

 

 

 

4. 4.—15. 4. velikonoční výsta-

va v Městské knihovně Králíky 

 

12. 4. návštěva knihovny 

 

14. 4.— 18. 4. velikonoční 

prázdniny 

 

22. 4. Den Země 

 

 

 

4. 5. odvoz pomerančové ků-

ry 

 

10. 5. návštěva knihovny 
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 PROJEKT KERAMIKA 2  

Ve dnech 2.- 3. 2. proběhl projekt Keramika 2. Tvořili jsme výrobky na 
velikonoční výstavu pod vedením Mgr. Lenky Bouškové.  

 První den tvořili žáci 4.—9. ročníku keramické květináče, pítka pro 
ptáčky, srdce na zavěšení, která  zdobili tavným sklem, glazurou. Dru-
hý den pracovali s keramickou hlínou žáci 1. stupně a žáci ze třídy 

paní učitelky Látalové a Lenhartové. Vyrobili keramické žížaly, svícny, 
kočičky, domečky, které se také zdobily tavným sklem, glazurou. 

Projektové dny proběhly v rámci projektu Učíme se nově (Šablony III).  

KALENDÁŘ AKCI 

ANEB CO NÁS ČEKÁ? 

DUBEN 

KVĚTEN 

SUŠÍME  

POMERANČOVOU,  

CITRÓNOVOU KŮRU.  
 

CITRÓNOVÁ KŮRA: 50,- Kč/kg 
POMERANČOVÁ KŮRA: 12,- Kč/kg 
 

https://www.prego.cz/
https://www.obrazky.cz/?q=pomeran%C4%8D&url=https%3A%2F%2Fslunecnyzivot.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2Fcitrony.jpg&imageId=09c4182c5f57ee0b&data=lgLEEHmdET8J7qdur1GTlCOCUUvEMOOl8rhht-KGGn1xUK3_O2a71oIffXo-1wNG-YakpZ-iZ8g6R2eJu17bVaAPN3vjtM5d9nmA


ŠKOLNÍ BRAVÍČKO   stránka  3 

 

   

ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA 

 Malé ohlédnutí za naší výpravou do místního 

lesa, kam jsme se vypravili za zvířátky. Tento-
kráte bez pana myslivce. Přinesli jsme jim 

kaštany, jablka. Tak dobrou chuť, zvířátka... 
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Co se děje ve školní družině? V únoru úspěšně proběhl karneval, kde jsme tancovali a 

soutěžili. Nyní se radujeme z hezkého počasí na dětském hřišti, venku poznáváme jarní 

kytičky. Před Velikonocemi nás čeká cesta za velikonočním pokladem. 

Pampeliška 
Když jsem potkal pampelišku,  
měla slzy na krajíčku. 
Řekni lidem, prosím tě, 
ať se na mě podívají, 
ale ať mě netrhají, 
ať je ten hezký svět, 
ještě hezčí o můj květ.  
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY LÁTALOVÉ 

Copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl aprílem  

Martin hasičem 
 

Byl pěkný jarní den a Martínek -hasič- byl v práci, v 
hasičské zbrojnici v Brně. Najednou zazvonil alarm a 
hasiči vyjíždějí k požáru. Hasič Martin se oblékl do pra-
covního a už si to sviští s ostatními do akce. Když přijeli 
na místo, začal Martin rozmotávat hadici. Po chvíli si 
všimnul, že je něco špatně. Voda neteče a v rukách se 
mu něco hýbe. Místo hadice drží v ruce dlouhého hada, 
krajtu královskou, a té se vůbec nelíbí, že ji někdo roz-
motal. Co je to? Diví se Martin a jeho kolega se směje, 
až se za břicho popadá, a volá: „1. duben, APRÍL!!!“  

Zdenda a jeho povedený šprým 
 
Ve škole o svačinové přestávce si Zdenda vyndal na 
lavici sušenky Oreo , které má rád i Martin, a proto po 
nich hned pokukoval. Zdenda není lakomý, a tak na-
bídnul Martinovi, aby si také vzal. Martin se hned za-
kousnul a najednou mu něco v puse začalo pěnit a 
chuť byla také zvláštní. Zdenda se smál a byl rád, že 
Martina nachytal. Byl tak šikovný, že večer ze suše-
nek vyškrabal krém a  slepil je zubní pastou. Čekal, 
jestli se někdo nachytá. Smál se Martinovi a volal: „1. 
duben, APRÍL!!!“ 

Jarní hádanky    
Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy, rytíř není,                                                                                                                                                          
má šavli, husar není, k ránu budívá, ponocný není     (kohout)   
                                                                                                

Znám já chalupníka, co nikdy chalupu neprodá     (hlemýžď) 

 
Sedí panna ve světnici, vlasy má až na ulici     (mrkev) 
 
Padám z nebe, svítím, objímám se s kvítím, 
nejsem hvězda, létavice, nejsem sama, je nás více     (rosa) 

Pár tipů na aprílové nachytávky 
 

Troubící židle – připevněte izolepou na stojan židle pořádně 
hlasitý klakson a počkejte, až si kolega sedne 
 
Vylepšené mýdlo – potřete klasické mýdlo na ruce bezbar-
vým lakem na nehty. Pokud používáte tekuté mýdlo, nalijte do 
něj například lepidlo. 
 
Exploze kečupu – z poloviny plnou láhev kečupu obraťte 
a počkejte, až k víčku přiteče kečup. Poté láhev otevřete 
a nasypejte do ní pečicí sodu (asi 2 lžičky). S kečupem už net-
řepejte a počkejte, až jej někdo otevře 
 
Nová náplň Oreo sušenek – lahodný krém, který se nachází 
v Oreo sušenkách, snězte a nahraďte jej například zubní pas-
tou 

Jarní básničky 
 
Duben jedl vtipnou kaši z kouzelného rendlíku,  
svítí, hřeje, sněží, prší a to často ve mžiku. 
 
Slunce volá na sněženku 
Podívej se, jak je venku.  
Slunce volá do oken, 

Děti, halo, pojďte ven �  
 
Páv má čtyři nohy,  
kočce sluší rohy, 
Motýl létá pozpátku,  
žížala dělá hlíny hromádku.  
Apríl, apríl, apríl a ještě jed-
nou apríl.  
 

Přejeme vám krásné a pohodové jaro 
plné smíchu 



ŠKOLNÍ BRAVÍČKO   stránka  6 

 

 

 

 

 

   

TŘÍDA PANÍ UČITELKY LENHARTOVÉ 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍČKO 
Pečení a zdobení perníčků nás moc bavilo! Také jsme vyrobily papírové slepičky, zajíčky a také velikonoční 
věnečky zdobené kytičkami. 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY LENHARTOVÉ 

V naší třídě se na svět díváme kouzelnými brýlemi … Někdy je to opravdu velká zábava! 

Krásné jaro všem dětem 
a rodičům přeje  

 
Mari, Lianka, Baruška, 

Andy,  
 

paní učitelka Martina a 

paní asistentka Gábi! 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

 Koník na koupališti 
 

Jednoho dne se koník rozhodl, že se chce jít vykoupat a zaplavat si. Napadlo ho, že půjde do Králík na koupaliště. 
Sbalil si plavky, ručník a mýdlo, opalovací krém. Nasadil si sluneční brýle, kšiltovku, vzal si plavací kruh, plavec-
ké brýle a šel. Když přišel k lístkům, paní nevěděla, jestli mu má prodat dětský nebo dospělý. S tím se tady prý 
ještě nesetkala. Nakonec dostal 2 dětské, protože je sice ještě dítě, ale moc velké. Místo na ležení si vybral na dře-
věných lehátkách. Když už se namazal opalovacím krémem, nasadil si potápěčské brýle a šel se koupat. Jak si pla-
val pod vodou, narazil do Kuby. Ten se strašně polekal a utíkal ven z bazénu, co mu nohy stačily, a křičel: 
„Pomóóóc, strašlivá příšera!“ Lidé se rychle seběhli kolem bazénu a dívali se, co tam je. Když z bazénu vylezl ko-
ník, nechápal, co se kolem děje a říká: „ Co se tak divíte, vy jste ještě nikdy neviděli koně na koupališti?“ 

TAK TO JE APRÍL!!! 

Párek řídí kamion 
 
Párek si nechal naložit svůj kamion velkým nákladem. Byla to samá zelenina a vezl ji do dalekého města. A jak tak 
jede městem, najednou mu vstoupí na přechod pro chodce pán. Párek rychle zabrzdí a vidí, jak je ten chodec úplně 
vyděšený z toho, koho vidí řídit ten kamion. Pán vykulí oči a říká: „Cožee? To není možné“ a omdlí z toho.  

Pavla, Štefan, Adélka, Martínek, Lucka a Sára 
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TŘÍDA PANA UČITELE BOUŠKY 

Jak mravenec šlápnul koňovi na nohu 

Jednoho dne na jaře si šel mravenec zaběhat. Rozhodl se, že 
pojede na olympiádu. Proto musel začít s tréninkem. Byl celý 
zapálený do běhu a nevšimnul si koně a šlápnul mu na nohu. 
Kůň začal brečet, protože byl mravenec těžký a chtěl zavolat 
doktora. Mravenec mu zavolal doktora, který ho poslal na rent-
gen. Tam koňovi řekli, že má zlomenou nohu a ptali se ho, jak 
se mu to stalo. Kůň jim řekl, že mu na nohu šlápl mravenec. 
Nikdo tomu nechtěl věřit. Když vypisovali recept na léky a psali 
datum, všimli si, že je 1. dubna a bylo jim hned jasné, jak se 
tohle celé stalo. 

Adam F. 

Mrkev ředitelkou 

Byl první dubnový den a já jsem nastoupil do nové školy 
v Pekárně. Má první cesta po nové škole směřovala přímo do 
ředitelny. Zaťukal jsem na dveře a po vyzvání vešel dál. Když 
jsem otevřel dveře, tak místo pana ředitele na židli seděla Mr-
kev. Mrkev mě seznámila se školním řádem, kde jsem se dozvě-
děl, že žáci chodí do školy v noci. Maminka se ptala, jak probí-
há výuka. Mrkev řekla, že je vše obráceně. Hlava nám to nebra-
la. Dostali jsme papíry k podpisu. Když maminka podepisovala 
přihlášku, zjistila, že je 1. dubna, a to je přece aprílový den. 

Martin S. 

Lednička na Sahaře 

Z Číny letí letadlo do Ameriky a veze vzácnou ledničku 
z diamantů. Najednou se v letadle rozbije navigace a letadlo 
si dělá, co chce. Když letí nad Saharou, najednou se otevřou 
zadní nákladové dveře a vypadne všechen náklad i lednič-
ka. Ledničku našel domorodec. Lednička byla šťastná, že 
nezůstane sama v písku a těšila se, až domorodec sní všech-
ny dobroty, které v sobě chladila. Když domorodec otevřel 
ledničku, byl tam nápis APRÍL. 

Míra  

Slon v autobuse 

V Červené Vodě bylo ráno 7 hodin. Vstal jsem a šel jsem 
se najíst. Vyčistil jsem si zuby, oblékl se. Přišla za mnou 
teta a dala mi 50 Kč na autobus, že musím jet do školy. Šel 
jsem na autobusovou zastávku. Když přijížděl autobus, 
všiml jsem si, že se nějak naklání. Když jsem nastoupil, 
uviděl jsem slona, který měl na sobě červené triko a na hla-
vě měl modré kalhoty. Koukal jsem na slona a ten se mě 
zeptal, jestli ty kalhoty má správně. Začal jsem se smát a 
řekl mu, že kalhoty se nosí na hlavě. Slon mi odpověděl, že 
je to vlastně dnes jedno, protože je dnes apríl a bude aspoň 
sranda.  

Filip  

Neposlušná propiska 

Jednoho dne jsem si šel koupit propisku do zeleniny. Propiska 
byla veliká jako salátová okurka. Hnedka druhý den jsem si ji 
vzal do školy, abych se pochlubil svým kamarádům.  První ho-
dinu jsme měli ČJ a psali jsme diktát. Najednou si propiska za-
čala sama určovat svá pravidla. Tam, kde mělo být měkké i, tak 
napsala tvrdé y, a tak to bylo s každým slovem. Z diktátu jsem 
dostal za 5, ale když jsem si známku měl napsat do žákovské 
knížky, stal se zázrak a napsala mi tam 1. Řekl jsem si, co tohle 
má znamenat, a když jsem to chtěl zkusit znova, tak mi propiska 
napsala APRÍL.  

Kamil 

Myš na policii 

Jednoho dne v Šumperku přišla jedna paní nahlásit na 
policii ukradené kolo. Přišla za paní policistkou. Když 
vešla do kanceláře, lekla se, protože tam místo paní poli-
cistky seděla Myš Alexandra. Myš začala mluvit. Paní se 
moc lekla a omdlela. Myš začala vyvádět, protože paní 
omdlela. Šla tedy pro sklenku vody. Podala ji paní a sna-
žila se zjistit, co bylo paní ukradeno. Paní začala popiso-
vat své kolo, ale pořád ji vrtalo v hlavě, jak je možné, že 
myš mluví. Najednou se zarazila… Na stole byl kalendář 
s velkým nápisem APRÍL 

Anička 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

Opice v autě 

Jednoho dne jsme se s rodiči rozhodli, že si uděláme výlet 
do ZOO. Vyjeli jsme brzo ráno. Procházeli jsme se po ZOO. 
V pavilónu opic jsme viděli opici, která tam běhala jen tak 
na volno. Najednou si tatínek vzpomněl, že zapomněl za-
mknout auto. Nikdo z nás si nevšiml, že ta opice, co běhala 
v pavilonu na volno, utekla pryč. Utekla k našemu autu, 
otevřela dveře a chtěla zjistit, jestli umí řídit auto. Zjistila, že 
bez klíčů to nejde. Celé ji to zmohlo, až ji z únavy spadla 
hlava na volant a opice usnula. Šli jsme zpátky do auta. 
Když jsme otevřeli, opice se vzbudila a promluvila na nás, 
co chceme v jejím autě. Všichni jsme se lekli, jak to, že opi-
ce mluví a co dělá v našem autě. Opice se s námi začala há-
dat, že se z auta nehne a jede s námi domů. Pěkně jsme se 
vyděsili, co budeme doma s opicí dělat. Opice se začala 
smát a vykřikla na nás APRÍL 

Nika K. 

Kompot na hlavě 
 

Jednoho dne jsme měly s holkami plán. Vyrazíme na chatu a 
uděláme si krásný a veselý den, když je apríl. Vzala jsem s 
sebou na cestu kompot. Cestou nás napadlo, že si zahrajeme 
hru, kdo udrží nejdéle kompot na hlavě a ten bude i vítěz. 
Jako poslední přišla kamarádka, která nevěděla, co jsme vy-
myslely. Jen jsme ji řekly, ať si sedne rovně a začaly ji dávat 
na hlavu kompot a ona se začala divit, co se to děje. Řekly 
jsme jí, že hrajeme hru, kdo udrží nejdéle kompot na hlavě, 
ať se nehýbe, protože když se pohne, prohraje a bude celá 
mokrá. Najednou si musela kýchnout a kompot jí sjel z hlavy 
dolů a my se začaly smát a volat apríl. 

Mirka D. 

Opice v autě 

Ze zoologické zahrady v Olomouci utekla opice. Přisvojila 

si BMW a vydala se na výlet. Při jízdě nedávala pozor a 

vysokou rychlostí nabourala do brány v ZOO. Naštěstí opi-

ce vyvázla s pár modřinami. Záchranáři opici ošetřili a od-

vezli ji na ošetření do nemocnice.  Celou dobu opice se zá-

chranáři mluvila. Nikdo nechápal, jak je to možné. Po třech 

dnech byla opice propuštěna a slibovala, že už takové vylo-

meniny 1. dubna dělat nebude. 

Jára B. 

První episoda 
Lidé se zasekli na záchodě. Byly to paní učitelky. Nebyla 
tam paní učitelka Nesvadbova, stále učila 9.třídu. Paní učitel-
ky zamknul na záchodě žák. Žák se jmenoval Jan Šterlik 
mladší a řekl, že to udělal Prank. Pan Šterlik otevřel dveře na 
WC. 

Druhá episoda 
Paní učitelka Nesvadbova na mě vybafla, na Petra Packa. 
Paní asistentka Grežová taky na mě vybafla, už podruhé. 
Paní učitelky mi dvakrát řekly, že je to PRANK na mě. 
 

Třetí episoda už naposledy 
Petr byl už vylekaný a já jsem si zalezl na pánský WC a zase 
jsem si vylezl ven. A šel jsem domů a krmil jsem už Karlíčka 
a spal jsem v posteli. 
Konec          

autor Francouz PIERRE  
 
Musíme to PŘEČÍST, paní učitelko profesorko. 
Neopravovat, je to můj názor podle mě. 15. 3. 2022. 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

Slon v autobuse 

Jednoho dne odpoledne v 16 hodin jsem šel na procházku. 
Procházka byla fajn. Najednou jsem uviděl projet autobus a 
v něm byli sloni. Bylo jich tam určitě dvacet. Z toho překva-
pení jsem zakopl. Procházel jsem se až do večera. Když jsem 
přicházel k domu, uviděl jsem, jak mi někdo ujíždí s autem. 
Auto řídila opice. Zavolal jsem na policii. Byl jsem rád, že 
opici chytli, zatkli ji a dali do vězení. Druhý den mi dovezli 
auto. Bylo v pořádku.  

Petr K.  

Sloni v autobuse 
 

Jednoho dne ve 3 hodiny odpoledne čekal Petr na autobus, 
ale autobus měl zpoždění, a tak Petr musel čekat, až auto-
bus přijede. Jinak se nedostane domů. Autobus přijel až v 5 
hodin, ale vypadal divně. Byl barevný a nešlo vidět dovnitř. 
Když Petr nastoupil do autobusu, viděl řidiče, který byl 
slon. Pak se Petr podíval do autobusu a viděl, že je autobus 
plný barevných slonů. A za jízdy si neměl kam sednout, 
protože sloni zabrali všechno místo. Tak musel stát, sloni 
ho vnímali jako my štěňátka. Sloni ho houpali na chobo-
tech, dokonce se ho někteří snažili krmit buráky a také 
s ním hráli minecraft. Petrovi se to tak líbilo, že když měl 
vystoupit, tak nechtěl, ale musel. Dohodli se se slony, že se 
přidají na fb. A od té doby se vídají každý pátek. 

Šimon 

Opička doma 

Jmenuju se Ema, je mi 12 let a chodím do 6. třídy. Mám moc 
ráda zvířátka. Moje maminka se mě jednou zeptala, co bych 
si přála k narozeninám. Koupila mi malou opičku a pojmeno-
vala jsem ji Zera. Opičce se u nás líbilo. Jednoho dne nám 
řekla, že nám něco zajde koupit, a donesla nám spoustu ba-
nánů. Všichni jsme se na ně vrhli, ale opičce se to nelíbilo. 
Když si tatínek banán oloupal a jednou si do něj kousnul, 
najednou zhaslo světlo, a když se rozsvítilo, Zera i s banány 
byla pryč. Hned jsme se vydali Zeru hledat. Nemohli jsme ji 
najít, až dědečka napadlo jít na půdu. A tam seděla Zera na 
starých věcech a jedla banány. Všichni jsme si k ní sedli a 
smáli se, jak nás převezla.     

Sabina                               
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TO JE PŘECE APRÍÍÍÍL! 

Špagetové stromy 

V roce 1957 informovala britská televize BBC, že díky 
mírné zimě a úspěšnému boji s broukem nosatcem 
špagetovým se švýcarští farmáři těší z neobyčejné úro-
dy špaget. Záběry Švýcarů tahajících ze stromů špage-
ty pak vedly k záplavě telefonátů od diváků, kteří chtěli 
vědět, jak si mohou vypěstovat špagety na vlastní za-
hrádce. 

Pískající mrkve 

V roce 2002 sdělil britský řetězec Tesco, že vypěs-
toval geneticky modifikovanou "pískající mrkev". 
Tyto mrkve měly po stranách zvláštní zužující se 
otvory, a když byly dobře uvařené, způsobily, že 
zelenina začala pískat. 

Aprílový první duben lidé udržují už stovky let. Drobné zlomyslnosti a žertíky si lidé 1. dubna provádějí 
už od 16. století. První písemné sdělení o aprílu u nás pochází z roku 1690, jehož autorem byl Bar-
toloměj Chrystellia z Prahy. Bláznivý svátek vznikl zřejmě jako reakce na změnu ročního období ze 
smutné zimy na veselejší jaro. 
 
Kořeny aprílu prý leží už v tradici starých Římanů, kteří při bláznivých slavnostech na počest boha vál-
ky Marta prováděli svým nejbližším různé zlomyslnosti. Podle jiných má zase apríl původ ve starých 
jarních zvycích při masopustu. 
 
Oběti aprílu se často posílaly něco vypůjčit či zakoupit. Šlo samozřejmě o věci, které neexistovaly - 
vtipné semínko, komáří sádlo, hodinářskou motyku, červené hřebíky, bublinky do vodováhy či mezery 
do žebříku. 

1. CIBULE V ČOKOLÁDĚ  2. WC     3. ŽVÝKAČKA Z MODELÍNY 

Ponožky cucající tuk 

Ponožky cucající tuk vyvinula podle oznámení British 
Daily Mailu v roce 2000 firma Esporta Health Clubs. Re-
voluční vynález měl vycucávat podkožní tuk z potících 
se nohou. Sliboval "skoncovat s tukem jednou provždy". 

Buřty pro listonoše 

V Německu vyšla kdysi na apríla zpráva, že listonoši 
vyfasují buřty pro útočící psy, v Kanadě zase psali, že 
se část elektřiny bude vracet do sítě a jejím zdrojem že 
budou točící dveře. 



NAJDI  NA OBRÁZKU ROZDÍLY. PAK VYBARVI.  
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VYBARVI OBRÁZKY 

9 6 
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APRÍLOVÉ VTÍPKY 
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ZÁBAVNÉ ÚKOLY 

NETRATÍŠ SE V BLUDIŠTI? DOJDEŠ DO CÍLE? 
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NĚCO PRO POBAVENÍ 


