ÚVALÁČEK

Tento časopis vznikl ve spolupráci dětí z druhého oddělení, a to na
základě návštěvy v knihovně, která byla součástí tématu
HRY SE SLOVY.
Učitelky Milada a Monika pomáhaly dětem pouze radou a výběrem
materiálů a konečnou úpravou.
Přejeme vám příjemné počtení.
učitelky a děti z II. odd.
březen - duben 2009
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ÚVALÁČEK
REPORTÁŽE
ČOKOLÁDOVÁ (z návštěvy čokoládového muzea)
Čokoláda se vyrábí z kakaového bobu, který roste na stromě. Po
otrhání se musí boby hlídat, protože je na nich velmi sladká dužina,
kterou mají rádi opice. V továrně se boby suší, oloupou, dají se do
trouby a rozemelou. Přidá se cukr, oříšky, nebo mléko, podle toho,
jakou čokoládu chci vyrobit, zabalí se a pošle se do obchodu.

ČASOPISOVÁ (z návštěvy knihovny)
Já se jmenuji Prokop a budu vám vyprávět o tom, jak jsme šli do
knihovny.
Nejdříve jsme se oblíkli, šli jsme se seřadit, a když jsme byli seřazení,
tak jsme šli na autobus a jeli jsme na Anděl. Tam jsme vystoupili a šli
jsme dál pěšky ke knihovně.
Tam jsme se svlékli a před tím nás pěkně přivítali. Když jsme se
svlíkli, tak jsme si sedli na takové sedačky. Vyprávěli jsme, jak jsme
šli cestou, že kousek jsme jeli autobusem a kousek jsme šli pěšky.
Pak jsme si svlíkli boty a pak jsme si hráli na mravence, že jsme si
stavěli z takových sedaček mraveniště. Pak jsme se tam klouzali, pak
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jsme to zbořili a pak nám pani nabídla, že by jsme mohli si prohlížet
a číst knížky.
A pak jsme šli k takovým časopisům a my jsme si je ukazovali a shodli
jsme se, že my taky nějaký uděláme, my děti ze školky. Pak jsme
poděkovali a šli jsme zpátky do školky.
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HÁDANKY
Skáče to po stromech a jí to banány, i jablka!
(ecipo)
Má to čtyři rohy a uprostřed je PES
(kínsepak)
Čtyři rohy, žádné nohy a velké břicho
(řátšlop)

Je to šedé a stříká to po sobě marmeládu
(uhilbok íj oc šym)
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VTIP
Američan, Rus a Čech se vsadili, kdo přeplave řeku plnou
krokodýlů. První šel Američan, krokodýl ho sežral. Druhý šel Rus,
krokodýl ho taky sežral. Poslední šel Čech a zpíval „Kde domov
můj…“ Krokodýl řekl: „Bezdomovce nežeru!“
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ŘÍKANKA
A, B, C, D, kočka přede, kocour motá, pes počítá, kolik nití do
desíti?

BÁSNIČKA
Čertík jménem XIXOXIXUS zelený si koupil fix
a tím fixem, mírnyx týrnyx, na zeď čmáral velké X.
Od Xénie stížnost faxem přišla rovnou do pekla,
poslouchejte, co ta holka na čertíka upekla.
Mračí se na Xixoxixe a on lítá tam a sem,
napřed musí spravit mixér a zeď natřít latexem.
Pak musí hrát na xylofon, opisovat dlouhý text,
ve kterém se píše o tom, proč má pejsek jméno Rex.
Kouká se na Xixoxixe, tobě se moc nechce co?
Čertík odepsal mi fixem, radši bych hrál pexeso.
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ZNÁTE ZVÍŘATA?
Kůň je savec. Jeho mláďátka se jmenují hříbátka. Kůň je velký, má
hřívu, dlouhý ocas, čtyři nohy a na nich kopyta. Kůň je na ježdění, je
to dopravní prostředek, tahá kočár, vozí klády z lesa, pracuje na poli.
Žere mrkev, trávu, seno, jablíčka.
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ÚVALÁČEK
POHÁDKA
Jmenuji se Agátka Bulvová a budu vyprávět pohádku o kolouškovi
Bambi, který se chtěl naučit létat.
Byl jednou jeden koloušek, který se chtěl naučit létat. Jmenoval se
Bambi. Měl doma jenom maminku. Tatínek byl ve službě u pana
Santy Clause. Jednou poprosil Bambi maminku a naučil se létat.
Moc a moc chtěl, až bude velký, také jako tatínek, sloužit u Santy
a lítat s jeho saněmi.
Šel na kopeček si to zkusit a skoro nemohl uvěřit svým tenkým
nožičkám.
Já létám!!!
Najednou si vzpomněl, že asi dostane od maminky i od tatínka.
Létání měl totiž zakázáno.
A už tam na něj letí. Maminka i tatínek. Tatínek Bambiho nahnal
svým bříškem dolů a od obou dostal pěkně vynadáno.
„Á jé. Já jsem si to říkal. To je teda nadělení.“
Maminka řekne: „Už jdi spát. Už si měl být dávno v posteli. Tak
utíkej!!“
„ Ale mami…“
„Žádné ale. Už utíkej!“
„Ach jo.“
Bambi utíká domů. Cestou potká svoji milou kamarádku, létající
veverku. Veverka je hrozně legrační. Veverku teďko napadne:
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„Koukej jakou umím piruetu!“
Buch!!! Byla tam větev. Buch – a je na zemi.
„Ale já musím jít už do postele. Víš co? Pojď se mnou.“
„Ne. Já budu tady venku.“
„Ne, pojď se mnou do postele.“
Tak to ne, vložila se do toho maminka.
„Bambi. Utíkej do postele a žádnou veverku. Měl bys v posteli
nepořádek a já bych ho zase musela uklízet. Už opravdu utíkej do
postýlky a ty veverko jdi do své postýlky.“
„Ó jé. Musíme jít každý do svý postýlky.“
A tak šli každý do svého a spali pěkně až do rána.
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ÚVALÁČEK
NAŠE NEJMILEJŠÍ KNÍŽKY
Ivánek
„Ivánku, co čteš rád za
knížku nebo co si rád
prohlížíš a proč?“
„Krtečka.“
„Proč máš rád Krtečka?“
„Protože jsou v něm
dobrodružství.“
Kryštof Med
„Já nejradši čtu Jurka.
Jurka s kouzelnou
medicínou. Mám Jurku
rád, protože je to takovej
dobrodružnej kluk, kterej
má tetičku, která ho
vůbec nemá ráda. Tak
se rozhod, že jí udělá
takovou medicínu, na
který ona vyroste a tim ho
vlastně začne mít trošku
ráda.“
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Matěj
„Jakou máš rád knížku?
Určitě máš nějakou
oblíbenou knížku…“
„Jó… O dinosaurech.“
„A proč máš rád knížku
o dinosaurech?“
„Protože mám rád
dinosaury.“
„A co se ti na nich líbí, na
těch dinosaurech?“
„Třeba, že některý jsou
na souši a některý ve
vodě.“
Kryštof Krýsl
„Já mám rád mašinku
Tomáše, protože mašiny
vozí lidi. Je to takový
dobrodružný.“
„A ty jezdíš rád
mašinkou?“
„Hm.“
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Honza H.
„Já mám rád Jablůňku… Že je v ní
všechno – podzim zima… Jaro, léto,
podzim, zima. On čeká, že vyroste
jedno, dvě jablíčka. Byla bouřka,
spadlo jedno jablíčko, jenže se
nenašlo… A byl podzim a on si ho
utrhl a šel domů.“
„Kdo si ho utrhl?“
„Ten chlapeček.“
„To je o nějakém chlapečkovi?“
„Hm.“
„A ten chlapeček se o ní stará?“
„Hm, o tu jabloň.“
Jirka
„Jirko, co máš rád za knížku nebo co
si doma prohlížíš?“
„Knížku o hradech.“
„Výborně, a co se ti na té knížce líbí?“
„Že jsou velký. Velký a hezký.“
„A ty jezdíš rád na hrady? Jezdíte
se také někdy podívat na nějaký
doopravdický hrad?“
„Jo.“
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Prokop
„Prokope, co ty máš rád za knížku?“
„Já nevím.“
*** (chvíle na rozmyšlení)
„Co máš rád za knížku?“
„Já mám rád takovou knížku, kde je takových hodně věcí.“
„A to je jaká knížka?“
„No, taková… Všechno zvláštního.“
„A jak se jmenuje ta knížka?“
„No… Tatínek maminka mi to sice neříkali.“
„A co tam je zvláštního, v té knížce?“
„Jak se vyrábělo sklo.“
„Takže nějaká encyklopedie?“
Myslím si, že je to encyklopedie.“
„Jsou tam zajímavé věci třeba z přírody? Pokusy a tak?“
„No, ale… Jsou v ní ty věci třeba jak se… Ta voda vypaří.“
„A proč se ti líbí?“
„No, protože se v ní dozvím hodně věcí. Je v ní toho spousta.“
Romanka
„Mě třeba taky zajímaj zvířátka… Zajímá mě třeba žirafka. Líbí se mi
na ní jak má dlouhej krk, protože vypadá jako klouzačka.“
„A jakou máš nejradši knížku?“
„Nó tak… Všechny.“
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Honza Š.
„Tak, Honzíku. Co ty máš rád za
knížku?“
„O zvířatech.“
„A proč máš rád knížku o zvířatech?“
„Protože to je dobrý dobrodružství.“
„A co tě na nich zajímá, kromě
dobrodružství?“
„Hm… Jak má had ten jazyk.“
„Takže třeba jak vypadají zvířátka?
To tě zajímá?“
„Ano.“
Agátka B.
„Já mám ráda Krtka, co se mu někdo vykakal na hlavu.“
„Kdo se mu vykakal na hlavu?“
„Zjistilo se, že se mu tam vykakal Brok, řeznický pes.“
„Tomu nerozumím, tak to trochu vysvětli…“
„Brok, řeznický pes, se mu vykakal na hlavu. Krtek se ptal všech
zvířátek, kdo se mu vykakal na hlavu. Ale nikdo nevěděl.“
„A jak se to jmenuje, ta knížka?“
„Jmenuje se to Krtek, komu se někdo vykakal na hlavu.“
„Opravdu? Přineseš mi jí ukázat?“
„Nó.“
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Agáta L.
„Já mám takovou žlutou knížku, kde sou takový
zajímavý obrázky. Tam jsou takový zvířátka. Třeba
jako je lední medvěd. Nebo žraloci. Nebo ňáký
rybičky. A tam jsou i ňáký jiný medvídky.“
„Takže máš ráda knížky o zvířátkách?“
„Tadleta je o Africe, a tam jsou ty zvířátka. Tam je
spoustu obrázků
a dá se to i takhle otevírat… A zavírat.“
Zdenička
„Já mám nejoblíbenější Kvaka a Žbluňka.“
„A proč?“
„Protože jsou tam zajímavý obrázky.“
„A ještě něco? Maminka ti to čte?“
„No. Moc ne.“
„A co se ti na tom líbí? Na těch
příbězích?“
„Že třeba Ropušák ztratil knoflík
a hledali ho.“
„Takže kdo jsou to, ti Kvak a Žbluňk?
Jsou kamarádi?“
„No, kamarádi. A prožívaj spolu spoustu
dobrodružství.“
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„Co je to móda?“

ANKETY

Romanka
„Tak móda je… Hm… Co
už se nosilo dříve. To už
se nenosí, co se nosilo
dříve… Teď už se z toho
dělají jenom módy.“
Kryštof Med
„To je vlastně krása
jakoby. Móda je vlastně
jako taková krása, jakou
nosí ženy. A ukazujou
se s tim před lidma
ostatníma.“
Honza Š.
„Já eště nevím.“
Kryštof Krýsl
„Že holky jsou na pódiu…
A ukazujou se ve šatech.“
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Agáta L.
„Móda je vlastně…
Takový to… Že…
Holky se oblíkají do
krásného oblečení
a klukům se s tím
ukazujou…“
Honza H.
„To jsou na
takovém pódiu…
Na tom chodí
v podpatkách.
A v šatech…
A takový maj
dlouhý vlasy…
A už nevim.“
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„Kdo je to politik?“
Kryštof Med
„To je takovej pán co pracuje ve vládě, organizuje tu vládu a třeba
říká co maj dělat ostatní, vymýšlí zákony tak.“
„Kryštofe a znáš jméno některého politika?“
„Paroubka, Topolánka, Švejnar byl taky politik a pak znám
prezidenta ještě.“
„Víš, jak se jmenuje náš pan prezident?“
„Vím, Václav Klaus a znám i starýho prezidenta, ten už vůbec
nevládne. Václav Havel a Tomáš Garrigue Masaryk.“
Honza H.
„Ve vládě můžou být i vojáci a policajti. Ti pomáhaj vojákům jak se
cvičí třeba.“
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„Co je to láska?“
Nela
„Že někdo má někoho strašně rád.“
Romanka
„Třeba pusinka.“
Zdenička
„Že se maj rádi. Že maminka má
ráda tatínka a máma má ráda dítě.“
Agátka B.
„Že se milujou.“
„A kdo se miluje?“
„Kluk a holka.“
„A co třeba ty a maminka? Vy se
nemilujete?“
„No vlastně. My se spolu mazlíme.“
Kryštof Med
„Láska ke zvířatům. Já miluju zvířátka, pejska bratrance Haninku,
jsou jí dva roky.“
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Honza Š.
„Že jsou na sebe
hodní?“
Prokop
„Láska je, že se
třeba nehádaj.“
Markéta
„Že kluk dá holce
nějakou kytičku.“
Dominik
„Láska k přírodě.“
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(D)OMALOVÁNKA
Dobarvi a domaluj, kde
bydlí princezna!
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