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Milí čtenáři,  

dovolujeme si představit druhé číslo školního časopisu Petrklíč. 
Společně se spolužáky jsme se s nadšením pustili do literárního tvoření 
a rádi bychom Vám ukázali, jak nám šla práce pěkně od ruky. 

Hlavním tématem je Jaro, seznámíme Vás rovněž s postřehy                            
ze školních akcí. Přáli bychom si, abyste i nadále zůstali našimi čtenáři 
a spolutvůrci. 

 

Škola 
Do školy se těšíme, 
učíme se a vaříme. 

S kamarády si užíváme, 
nové dějiny v dějepise poznáváme. 

V matice se učí počty, 
v češtině zas jak mám psát. 
Do školy se vždycky těším, 

do školy se vracím rád. 
 

                                             (Gabriela Golasowská, VI. A)  

 

ÚVODNÍK 
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               Jarní příroda 
 

Slunce už se na nás směje, 
ptáček jarní píseň pěje. 
Loukou voní samý květ, 

rozzářil se celý svět. 
 

Barvy, vůně všude jsou, 
vydejme se cestou svou. 
Tou cestou krásných dní, 

o které každé dítě sní. 
 

(Natálie Grycová, VIII. A) 
 

 

 

 

 Jarní den už začíná 

A na zahradě se schází     

   celá rodina. 

Rádi spolu tráví čas, 

O víkendu sejdou se zas. 

(Barbora Michníková, VI. A) 

 
 

                    Jaro 
 

Jaro přichází k nám, 
ozdoby na domečku mám. 
Lístky, kvítka, zahrádku 

povím vám o tom pohádku. 
 

Stojí nám tam trpaslík, 
stojí a je bos. 

Takhle nám tam dovádí 
malý černý kos. 

 
Máme tady včeličky 

a opylují květ. 
Ještěrka nám po kamenech 

chodí tam a zpět. 
 

      (Jiří Břenek, VI. A; 
Kresba Kristina Břenková VI. A ) 

 

                            

 

A ZAČALO NÁM JARO …  
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Den matek 

Dne 6. 5. 2022 se od 16:00 hodin v Kulturním centru v Petrovicích u Karviné 
konala besídka ke Dni matek. Představení se zúčastnili žáci petrovické základní 
školy. Součástí programu bylo dojemné vystoupení pěveckého sboru, veselé 
kouzelnické triky s kartami, citlivý přednes básní, moderní tanec a roztomilá 
dramatizace pohádky žáků 1. třídy. Na závěr obdarovaly děti své maminky 
perníkovými a čokoládovými srdíčky, kytičkami růží a ručně vyrobenými 
květinami.  

Věříme, že se maminkám tato akce líbila a děkujeme všem za účast. 

(Veronika Šíblová, VII. A) 

 

 

 

      

 

DEN MAMINEK 
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Maminka 

Ta moje maminka milá, 
je jako lesní víla. 

Má srdíčko ze zlata, 
samou láskou bohatá. 

Mám ji ráda na celý svět, 
nevlezlo by se to do všech vět. 

 
(Natálie Grycová, VIII. A) 

 

 

  

O maminkách 
Naše maminka, 

má vlasy jako kopretinka. 
Má duši jako anděl, 

který na nás v noci hleděl. 
Když se na nás usměje, 
srdíčko se nám zahřeje. 

 
(Barbora Michníková, Kristýna Pawiňská , VI. A) 

 
 

 
 
 
    
 

Moje maminka 
 

Moje milá maminka, 
je krásná jak konvalinka. 

Stará se o zahrádku, 
naší sestře vypráví pohádku. 

 
Večer je čas jíti spát, 

o čem se mamince bude zdát? 
Usíná velmi pomalinku, 
máme rádi maminku. 

(Jiří Břenek, VI. A)  

 

 
                                                                                                                         (ilustrace Kristina Břenková, VI. A) 
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Dílny čtení na 2. stupni 

V měsíci březnu probíhaly na 2. stupni „Dílny čtení“, které byly zaměřeny na téma 
Mír a válka v literatuře. 15. 3. proběhlo první setkání s názvem Mír v literatuře pro 
děti a mládež. Před četbou žáci přemýšleli, co všechno mír přináší a poté tvořili 
myšlenkovou mapu. Společně pak své poznatky sdíleli. Četli jsme úryvek z knížky 
Karla Poláčka – Bylo nás pět a následně žáci hledali neobvyklá slova, tvořili krátkou 
novinovou zprávu, někteří pak vypracovali krátkou úvahu. Žákyně 6. A na toto 
téma vytvořily ve třídě nástěnku. Druhé setkání, které se konalo 22. 3., bylo již 
zaměřeno na válečné téma. Pomocí prezentace byli žáci uvedeni do tematiky 
holocaustu. P. učitelka Němcová četla z knihy U. Orleva – Běž, chlapče, běž a žáci 
pak odpovídali na připravené otázky. Třetí setkání (29. 3.) bylo věnováno deníku 
Anne Frankové – Povídky a příhody ze zadního domu. Žáci porovnávali život 
mládeže v době 2. světové války a v současnosti a plnili úkoly. Nakonec jsme 
shrnuli témata tří setkání dílen čtení a řekli si, jak ovlivňuje válka životy dětí                            
a mládeže. Všichni jsme se nakonec shodli v tom, jak je mír „křehký a drahocenný“ 
a jak je nutno si ho vážit a upevňovat jej. 

Mgr. Eva Meisnerová 

Úvaha – M Í R                                                           

Co je to mír? Mír je stav, kdy mezi lidmi, městy a státy nevládne 
nenávist. Je to klid zbraní. V dnešní době je mír skloňován ve všech 
světových jazycích. Mír by mohl být reálný, kdyby se národy shodly                         
a navzájem se podporovaly v různých aktivitách. 

V současné době se hodně hovoří o válce mezi Ukrajinou a Ruskem, 
přičemž tato skutečnost vzbuzuje v lidech a zejména v dětech pocit 
nejistoty a strachu z budoucnosti. V době míru lze chodit do práce,                
do školy, nakupovat, za kulturou, jezdit na výlety a dovolené bez obavy 
ze střílení, bombardování a ničení budov a obydlí. Závěrem se dá říct, 
že mír je důležitý a všichni si ho přejeme.              (Kristýna Pawiňská, VI. A) 

PROŽILI JSME……                         
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Noc s Andersenem 

Noc s Andersenem měla tento rok téma „Ptáci“. Akce se zúčastnili žáci  1. stupně. 
Děti byly rozřazeny do čtyř týmů. První den byly čtyři aktivity.  Nejdříve žáčci 
poznávali různé druhy ptáčků, druhá aktivita bylo vyrábění záložek, pak všichni 
malovali vajíčka a vyplňovali pracovní listy. Potom následovala večeře. Po ní pan 
starosta přečetl dětem pohádku „O labuti“. Na závěr paní učitelky připravily 
malým čtenářům v místní knihovně hru. Program byl velmi zajímavý a dětem se 
moc líbil. 

(Barbora Michníková, VI. A) 
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Víte, kdo to byl Hans Christian Andersen? 

Kdo by jej neznal. Byl to dánský spisovatel, který proslul především jako jeden 

z největších světových pohádkářů.  

Takže napsal Pohádku o Karkulce? 

Tuhle zrovna ne. Je autorem zhruba 156 pohádek. Mezi ty nejznámější patří 

Císařovy nové šaty, Statečný cínový vojáček, Ošklivé káčátko a samozřejmě Malá 

mořská víla.  

(Julie Dvořáková, VIII. A) 

 

 

 

                                                           (kresba Ema Krhovjáková, VIII. A) 

VÍTE, KDO BYL HANS 

CHRISTIAN ANDERSEN? 
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MRAZÍKOVA CESTA  
Mrazík se rozhodl unést krásnou dívku jménem Zlatovláska z její věže. Na cestě       
do věže se mu do cesty připletl Kocour v botách. Ten chtěl taky přízeň Zlatovlásky. 
Udělali kompromis, že až dojedou k věži a získají princeznu, tak si její vlasy rozdělí. 

Když jeli po cestě, dostali se do ledového království. Království hlídal velice 
nebezpečný sněhulák jménem Olaf. Když je uviděl, na tváři se mu objevil velice 
vřelý úsměv, ale Mrazík a Kocour v botách si ho nevšímali a jeli dál. Olaf se 
rozhněval a zavolal Marshmelouna, aby je potrestal. Pro Mrazíka to byla velice 
obtížná cesta vyhýbat se  Marshmelounovi a zdolávat všechny hory. Konečně 
dojeli do letního království, kde vládla princezna Anna. Toto království ovšem jen 
projeli a jeli dál za Zlatovláskou. Doputovali k obrovské věži, kde žila překrásná 
dívka jménem Zlatovláska. Řekli si, že Mrazík je moc starý na to, aby vylezl na věž, 
a tak tam poslali Kocoura v botách. Kocour vyšplhal nahoru a spolu se Zlatovláskou 
slezli z věže. Dole uviděli stát Mrazíka s Honzou. Honza měl v ruce své buchty                     
s lektvarem lásky. Zlatovláska byla velice mlsná, běžela rychle k Honzovi a kousla 
si do buchty. V tu chvíli se do Honzy zamilovala. Mrazík a Kocour v botách odjeli        
a Zlatovláska s Honzou žili šťastně až do smrti. Ale Honza ji musel každý den krmit 
buchtami lásky. 

                                             KONEC 

(N. Michlová, V. Radecká, Ch. Orlová, E. Adámková - 6.B) 

 

 

ZKOUŠELI JSTE SI 

NĚKDY NAPSAT 

POHÁDKU? PODÍVEJTE SE, 

JAK SE NÁM TO 

POVEDLO! 
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POPLETENÁ POHÁDKA 

Jednoho krásného dne se královi a královně narodila krásná dcera, pojmenovali ji 
Růženka. Poté se konala hostina, po ní měly k princezně přijít očekávané sudičky, 
ale onemocněly na Covid, a proto je přišli zastupovat trpaslíci. Jednoho však 
nepozvali, trpaslík zuřil a proklel princeznu hrozivou kletbou. Pokud se do svých 
osmnáctin nevdá, navždy onemocní Covidem!  

Růžence bylo sedm let a král pro ni začínal hledat vhodného prince, našel se princ 
Krasoň, který byl jen o tři roky starší než Růženka.  Když bylo Růžence patnáct let, 
král svolal všechny prince z okolí a zeptal se jich, jak moc mají rádi jeho dceru. 
Princ Radomír pravil, že ji má rád jako zlato, princ Rolvoj se snažil překonat 
Radomíra a řekl, že ji má rád jako diamanty. Třetí princ však řekl, že ji má rád jako 
sůl. Král se zhrozil a nechal prince vyvést z panství. Princ po cestě narazil na divnou 
ženu, žena ho zastavila a zeptala se, co se stalo. Princ jí vše vypověděl a žena mu 
dala jablko, které měl předat Růžence. Princ tak učinil a Růženka upadla do 
hlubokého spánku. A co bylo dál, už nikdo neví.   

(L. Vondráčková, T. Pavelková – 6.B) 

 

O KRÁLOVSTVÍ     

Bylo jednou jedno maličké královstvíčko. To královstvíčko mělo 3 věžičky. 
V nejmenší věžičce žila krásná běloučká kočička. Měla modrá očička a moc ráda 
poznávala nová místečka. Jednoho krásného dne, když svítilo sluníčko, se kočička 
vydala na dvoreček. Byla tam velikánská šedá zeď. Kočička byla moc zvědavoučká 
a chtěla vědět, co se skrývá za zdí. Ještě, že věděla, kam princátko Filip schovává 
klíček od velikých dvířek. Klíček byl uložený pod zeleným keříčkem. Odemkla si 
dvířka a viděla krásné průzračné jezírko s bílými labutěmi. Hned se s nimi 
skamarádila a šly dál. Vešly do velikého lesíčka, kde byla tma. Viděly tam 3 
cestičky. První vedla přes listnatý lesík. Druhá kolem bažinek. A třetí krásnou 
loučkou. Běloučká kočička šla tou nejbezpečnější cestičkou. Na konci loučky byl 
domeček s červenou stříškou. V domečku žila malinká veverka, která vařila 
oříškovou kašičku. Pozvala kočičku dál a obě si daly malinkou svačinku. Mezi tím 
šla labuť cestičkou, která vedla přes bažinky. Na konci cestičky stál veliký 
medvídek, který si z ní chtěl udělat obídek. Labuť začala křičet a chtěla mu utéct. 
Mezi tím ji slyšela druhá labuť, která byla skoro na konci poslední cestičky. Rychle 
běžela ke své sestřičce, co jí nožičky stačily. Jak běžela přes bažinky, tak se 
zašpinila. Měla křidélka celá od lístečků a bahýnka. Vypadala skoro jako 
strašidýlko. Když byla kousíček od své sestřičky, tak vzlétla. Medvídek se lekl                    
a utekl. Rychle spěchaly za kočičkou. Všichni se zpátky vrátili do královstvíčka a už 
nikdy tím lesíkem nešli.                                                                                        (Kristýna Pawiňská, VI. A) 
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Den Země  
V pondělí 22.4.2022 jsme měli Den Země. Po příchodu do školy jsme se rozdělili 
do pěti skupin. První dvě hodiny jsme vytvářeli plakáty na téma „Den Země“                
a také jsme se dívali na video o třídění odpadu. Třetí hodinu jsme soutěžili                   
ve velké tělocvičně. Pak jsme šli do místnosti nad tělocvičnou a tam jsme závodili 
ve skládání puzzlí a vytahování fazolí čínskými hůlkami. Nakonec jsme si 
zasoutěžili ještě v malé tělocvičně. První soutěž probíhala tak, že jsme měli 
prázdnou pet láhví odrazit papír do obruče. V druhé soutěži jsme měli vysbírat 
různé druhy papírových jídel prutem, který měl na konci magnet. Na úplný závěr 
se sečetly body každého týmu a vyhlásil se vítěz. Celý den jsme si všichni užili.      
(Staníčková Michaela, VI. A) 
 

 

 
  

 

            

DEN ZEMĚ 
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