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ŘEPINY   5 

aneb páťáci v akci          cena dobrovolná 

 

ročník 2014_______________________                              _číslo 2/2014 

 

 Vítáme jaro 

 

 Jaro 
Napsala:Kačka Kinzlová  

 
Všichni naši spolužáci, ti vystřelení ptáci 

venku stále chodili, na silnici se odřeli. 

Do knihovny chodíme, čepici furt nosíme. 

S Fildou Mildou o sportu mluvíme 

v zatáčkách se brzdíme. 

Do Kauflandu chodíme, o Mountfieldu mluvíme. 

Na jaře pořád venku jsme a na úkoly kašleme. 

Na jaře už paříme a někdy i vaříme. 

Všichni naši lidičky vystrkují nožičky. 

Všichna naše housata vytrhávaj poupata. 

Každý hudbu poslouchá, někdo si i zabrouká. 

 

 

 

Proč by lidé měli uklízet po svých psech? 

Napsal:Filip Kohout 

 
Proč by lidé měli uklízet po svých psech?  

To je otázka, kterou si pokládá Filip Kohout.  

Na Řepíně je mnoho košů na psí exkrementy a u 

nich se vyskytují pytlíčky. Když lidé psí 

exkrementy nebudou uklízet, tak nastanou tyto 

příznaky: zasmraďování ovzduší, bakterie a lidé 

do toho mohou šlápnout nebo po tom uklouznout. 

Já sám vlastním dva psy rasy Bišonek.Jeden má 

světle hnědou barvu se jménem Čiko, druhý pes 

je černobílé barvy se jménem Monty . Po svých 

psech musím uklízet, třeba jako uklízet 

exkrementy, koupat je a česat. 

JAK UKLÍZÍM JÁ, BY MĚLI UKLÍZET  

I OSTATNÍ.!!!!!!!!!!!!!!!   
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Jarní úklid mými slovy 

Napsala: Ada Sudová 

 
Co potřebujete? Vysavač nebo koště, hadr, 

vodu, pračku, mop. 

Postup: Zameteme nebo vyluxujeme řádně 

všechny kouty, vyneseme ven lehký nábytek 

např. židle, psací stolky atd. Vyluxujeme prach 

pod nábytkem a na nábytku. Koštětem 

vymeteme na stropě pavučiny, zameteme 

chodník a kolem domu. 

Potom vezmeme hadr, namočíme do vody a 

umyjeme okna. 

Připravíme si všechno špinavé prádlo, do pračky 

si přidáme prací prášek a můžeme začít prát. 

Nakonec si vezmeme mop a vytřeme prach okolo 

oken. 

Za velkou námahu se nám splní sen UKLIZENO! 

 

 

 

 

 

Hádanky od Adély Martínkové 
Co je to? 

 

Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mě vidíš, nevidíš? 

 

Bez kabátu bez svetru, prohání se ve větru. 

 

Nevadí mu zima mráz, rozpláče ho jarní čas. 

 

Vlezu sem a vlezu tam, co uvidím, spolykám. 

 
(vyluštění hádanek najdete na poslední straně) 

 

 

 

Pohádkový horor 
Napsala:Ada Sudová 

 
V jednom nedalekém městě žili, byli muž a žena. 

Žena pila každé ráno čaj s medem. Jednou 

přivezli do města slaďounké citrony. Žena si 

řekla, že si jeden koupí. Vymačkala si ho do 

čaje a ráno se už neprobudila. A muž ten 

skončil v kriminále s proviněním, že ženu zabil.  

Nikdo neví dodnes proč, a jak se to stalo. Ale 

citrony jsou od té doby kyselé. Proč zkysli se 

také neví, ale jedno je jisté..... kdo byl s ženou 

vymačkaný v čaji?! 
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Báseň o citronu 
Napsala:Ada Sudová 

 

 

 

Citron slavný kyseláč 

lepší výraz na něj nesedí 

kdo u něj chvíli posedí? 

Když nehodí se do povidel, ani na pekáč?           

Citron slavný kyseláč. 

 

 

 

Pohádka o kočce   

Napsala:Simona Dostálová 

 
Byla jednou jedna kočičí farma. Jedna kočka se 

jmenovala Čiky, byla skini kočka.       A všechny 

ostatní se jí smáli, protože neměla srst. Bydlela 

jen ve staré boudě pro psa. Jednoho dne se 

rozhodla utéct. Utekla do lesa, kde se 

seznámila s jednou hodnou kočičkou Jájou, 

která byla krásná a hodná, na rozdíl od 

ostatních koček. Jája se zrovna stěhovala do 

jeskyně a vysvětlila Čiky, ať se vrátí na farmu, 

že ji tam budou potřebovat. Tak se Čiky 

nastěhovala zpět, ale pořád bude Jáju 

navštěvovat. O několik dní později ji šla 

navštívit do jeskyně, kde zařvala AHOJ JÁJO! 

V tom křiku se probudil medvěd tam, kde spala 

Jájina koťátka. Jája se snažila koťátka 

zachránit, ale stihla jen dvě. Jája už brečela 

strachy, ale Čiky je jen tak tak zachránila. 

Když se Čiky vrátila domů, byla tam Jája a mezi 

ostatními zářila. Řekla, jak je Čiky odvážná a 

jak zachránila její koťátka. Kočky udiveně 

zíraly a uvědomily si, jak je odvážná a na její 

počest se všechny se daly oskinovat. To byl 

znak odvahy a také mohly pojmenovat Jájina 

koťátka: Šmudlínek, Rorýsek,Neufrozinka a Fin. 

 

 

 
  

NOC S ANDERSENEM 
Napsala:Adéla Martínková 

 

4. dubna jsme měli „noc s Andrsenem“. Když 

jsme se všichni sešli před školou, šli jsme hledat 

venku úkoly, abychom věděli, co máme splnit. 

Když jsme všechny úkoly našli, vrátili jsme se do 

školy, udělali jsme oheň a opékali vuřty. Potom 

jsme šli do školy, a paní učitelky nás rozdělily na 

družstva. Kapitány byly Matěj Horák, Bára 

Jásková a Filip Kohout. Matěj Horák měl ve 

družstvu Adélu Martínkovou a Kačku Kinzlovou. 

Bára Jásková měla ve družstvu Janka Brejlu a 
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Leonu Lafkovou. Filip Kohout měl ve družstvu 

Milana Kyptu a Michalu Vodseďálkovou. Když 

družstva byla rozdělená, začali jsme plnit ty 

úkoly, co jsme našly. 

První úkol byla morseovka, v té vyhrálo družstvo 

Báry. Druhým úkolem byly osmisměrky, a 

vyhrálo družstvo Matěje.  

Dalším úkolem bylo vymyslet básničku s danými 

slovy. Nejlepší báseň mělo družstvo Báry. 

Posledním úkolem bylo přečíst si článek a 

odpovědět na otázky. Tento úkol nejlépe splnilo 

opět družstvo Báry. 

Potom jsme si pustili pohádku na dobrou noc, a 

když jsme ji dokoukali, šli jsme všichni spát. 

Druhý den ráno jsme si vzali věci a šli jsme se 

nasnídat. Na snídani nám paní učitelky rozdaly 

odměny. 

 

 

 

 

Báseň z Andersena autoři Bára, Janek a Leona – 1. místo  

vytvořit báseň na 6 zadaných slov: noc, stezka, kniha, úkoly, táborák, spaní 

 

 

Dneska byla stezka, byla vážně hezká 

Plníme úkoly, ale nejsou do školy. 

Pak jsme si četli knihu, a na ní měli pihu 

Večer jsme měli táborák, který nebyl na horách 

Byla černá noc, už nám nemusíte chodit na pomoc 

Paní učitelky neměly ranní a tak nás poslali na spaní 

 

 

 

 

 
Tak to jsme my „Anderseni“. 
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ZEPTALI JSME SE 

členů novinářského kroužku 

 

- do které školy po prázdninách a co od ní očekáváte? 

- co budete dělat o prázdninách? 

- co vás nejvíce zajímá, věnujete se sportu nebo dalším koníčkům? 

- čím byste chtěli být? 

 

 

 

Filip Kohout 

Plánoval jsem jít do Mšena, ale objednal se Spartacamp a jestli se jim zalíbím, tak 

půjdu do Prahy na sportovní školu. Očekávám od ní, že se budu učit jen 3 dny v týdnu a 

budu pořád hrát fotbal. 

O prázdninách se budu věnovat fotbalu a budu jezdit na ryby. 

Nejvíc mě zajímá fotbal a ryby, fotbalu se věnuji asi od čtyř let a rybám od šesti let. 

Chtěl bych být profesionálním fotbalistou v týmu AC Sparta Praha. 

 

 

 

Ada Sudová 

Do  Mšena. Mně je to jedno. Zprávy z mělnické školy mě moc nelákají. Proto. 

Opravdu nevím, co budu dělat o prázdninách. 

Nejvíce mě zajímá moje budoucnost. Mým největším koníčkem je hra na flétnu. 

Chtěla bych být zpěvačkou. 

 

 

 

Adéla Martínková 

Po prázdninách půjdu do Mšena. Očekávám nové kamarády. O prázdninách budu doma, 

potom pojedu do Německa a dál nevím, co budu dělat. Nejvíce mě zajímá tanec. 

Chodím na tanečky a do sportovního kroužku. 

Chtěla bych být veterinářkou. 

 

 

 

Kačka Kinzlová 

Půjdu do Mšena a očekávám od nové školy i nové kamarády.  

O prázdninách pojedu s Leou Lafkovou na tábor a budu se svými kamarády trávit čas. 

Budu nejvíce jezdit na koně asi každou neděli. 

 Chtěla bych být modelkou. 
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Simona Dostálová 

Do školy půjdo do Mšena. O prázdninách pojedu na Moravu.  

Hodně mě zajímají zvířata, ale nejblíže mám ke kočkám a baví mě i sport hlavně 

vybíjená.  

Chtěla bych pracovat v ZOO. 

 

 

Bára Jásková 

Po prázdninách půjdu nejspíš do Mšena. Od nové školy očekávám nové dobré kamarády. 

O prázdninách pojedu na tábor a do Chorvatska. Hraju tenis a na klavír.  

Chtěla bych být někým slavným. 

 

 

 

 

Ahoj krásné prázdniny 

 
 

 
Vyluštění hádanek ze strany 2:tma, drak, sněhulák, vysavač 
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