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Podzimní veršování 

 

Ondřej Škrob – A je tu podzim… 

Viktorie Trvalová – Podzim 

Vendula Milotová – Měsíc draků 

Šimon Lejsal – Podzimní mentolky 
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Sára Salvetová – Podzimní svetry 
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Podzimní pózování 

 

Adéla Kolaříková – Halloween 

Tomáš Ivánek – Čas plný záhad a neskutečných okamžiků 

Olga Gromesová – Kluzký list 

 

 

Podzimní variace u nás ve třídě VII. C 

Barbora Čadová 

Dominik Adámek 

Kristýna Jakoubková 

 

 

Naučná křížovka 

 

Práce žáků 9. ročníku z projektového dne 
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A je tu podzim….. 
 

Ondřej Škrob 
 

Podzim je pro mě zvláštní roční období. Začíná se 

ochlazovat. Zkracuje se den a prodlužuje noc. Nejraději 

mám babí léto, kdy je ještě teplo. Mohu jít ven. Nemám 

rád bláto a bouřky, které podzim doprovázejí.  

Je nový školní rok a já si musím zvyknout na ranní 

vstávání a učení. Ale i přesto je podzim hezký. Listy se 

barví do různých barev a začínají opadávat ze stromů. 

Vlaštovky se shlukují na drátech elektrického vedení 

a společně odlétají do teplých krajin.  

Lidé na svých zahradách sklízí brambory, ovoce 

a zeleninu, ryjí své záhonky a vše zazimovávají. Myslivci 

dávají do krmelců kaštany, žaludy a hlavně seno. Některá 

zvířata se ukládají do zimního spánku. Přijdou Dušičky, 

kdy vzpomínáme na naše zesnulé prababičky, pratety 

a další příbuzné.  

 

Celkově se mi podzim líbí a doufám, že 

si ho letos užiju. Pojďme společně 

nahlédnout v našich Slovanovinách na 

podzimní variace………… 
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Podzim 

Viktorie Trvalová 

 

……obléká si kabát z mlhy, 

raduje se z kapek deště, 

to je podzim. 

Zbylé listy v barvách duhy, 

to je podzim. 

Stromy křehnou v chladném dechu, 

na pařezu sedí v mechu, 

to je podzim. 

Zažertuje s vločkou sněhu, 

cítí jeho chladnou něhu, 

to je podzim. 

Podobné drahým kamenům 

barevné listy padají, 

od korun dolů ke kmenům 

                podzimní píseň zpívají……… 
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Měsíc draků 

Vendula Milotová 

 

Září, říjen, listopad, 

podzimní jsou měsíce, 

na pouštění draků 

těšíme se velice. 

 

Chodíme na procházku 

pouštět draka na provázku. 

Barevné listí na zem padá, 

podzim nám nastává… 
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Podzimní mentolky 

 
Šimon Lejsal 

 

Na podzimní deštík 

využiješ deštník. 

Na podzimní větr 

potřebuješ svetr. 

Na první mrazíky 

uvař si čajíky. 

Jestli nechceš být bledý, 

musíš pít čaj vřelý. 

Někdy místo čaje s citróny, 

dej si mentolové bonbóny. 
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Už chytám rýmu 

Sabina Lehkoživová 

 

Už je podzim, všichni zjistí, 

na zem totiž padá listí. 

Všude louže, všude bláto, 

kdopak asi může za to. 

 

Děti doma lepí draky, 

venku je pouští až nad mraky. 

Podzim je prima, 

ale mě vždy chytne rýma. 

 

Podzim končí, připravte si čepice, 

brzy přijdou chumelenice. 
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Podzimní svetry 

 

          Sára Salvetová 
 
 

 

Začal nám podzim, všichni se těší. 

Sbírání kaštanů každý teď řeší. 

Vytáhneme svetry, babičky přes léto pletly. 

Už to zas začíná, padá to listí. 

Za chvíli zima, to jsme si jistí! 

Všichni se těšíme na podzimní prázdniny. 

Sbalíme kufry, svoje i sestřiny, 

všichni se radují, volají hurá. 

Až na to, že pak zas bude škola. 
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HALLOWEEN 

  

Helena Podlenová 
 

 

Děti vyřezají dýně, 

nejspíš neuniknou rýmě. 

Rozzáří je svíčkami, 

zhasínají chvilkami. 

Převléknou se do kostýmů, 

budou dělat spoustu šprýmů. 

Večer půjdou v klidu spát, 

nebudou se vůbec bát. 
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 Adéla Kolaříková  
 

 

Trochu atypický podzimní svátek pro Česko je 

Halloween. Tento původně anglosaský svátek se dnes slaví 

po celém světě 31. října. Děti oblékají různé kostýmy. 

K nejoblíbenějším patří upír, kočka, čarodějnice, 

kostlivec. Fantazii se u Halloweenu žádné meze nekladou.  

 

Dalším znakem Halloweenu jsou vyřezávané dýně 

„Jack o´lantern“ a koledy „trick–or–treat.“ V České 

republice děti na koledu nechodí jako děti v Americe. 

U nás si děti i dospělí koupí či vyrobí kostým a vyrazí do 

ulic vystrašit nic netušící občany. Češi oficiálně Halloween 

neslaví. Pokud jej chcete slavit vy, je to na vás.  
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Čas plný záhad a neskutečných okamžiků 
 

Moje rodinné zamyšlení 
 

Tomáš Ivánek 

Máme tu podzim, měsíc, kdy se vše kolem nás začíná měnit. 

Stromy opadají, listy jsou jako barvičky na paletě malíře. Padají 

kaštany, které se vykupují ve školách.  

Konečně i děti, které skoro nikdy nevychází z domu, opustí 

své herní konzole, X-boxy, počítačová doupata nebo přestanou 

hledat pokémony a začnout pátrat po kaštanech. Na podzim je 

jich kolem nás neuvěřitelně mnoho. Kdo přinese do školy nejvíce?   

Najdou se i umělci, básníci a dospělí, pro které je tento měsíc 

zajímavý z jiného úhlu pohledu. Malíři popadnou své skicáky, 

barvičky, pastelky a tuhy. Vyhledají překrásnou krajinu a začne 

vznikat umění. Vznikne obraz. Básníci se snaží zachytit 

nezachytitelnou krásu přírodních úkazů. Vznikne báseň. 

Přes den již není takové teplo. Ti, co mají rádi opalování 

a koupání, se mohou tak akorát čvachtat ve vaně a opalovat se jen 

u trouby.   

S podzimem přichází i Dušičky, čas, kdy vzpomínáme na své 

blízké. Dušičky patří ke svátkům, které slavím i já. A to proto, že 

myslím na své blízké. Ty, jež už nikdy nepotkám. Bude vám 

připadat zvláštní, že věřím…. kdo nás opustí, změní se na něco, co 

je mnohem větší a mocnější než my. Neustále nás sleduje z nebe, 

anebo se dokonce narodí jako nový človíček.  

 Ale již dost nostalgie. Pojďme si říct i něco veselého. 

Zanedlouho ke konci podzimu přichází Vánoce a Nový rok. Já 

osobně mám rád všechna roční období. Blíží se Dušičky, druhého 

listopadu si vzpomeneme na své zemřelé blízké. A užívejme si 

každou chvíli se svými rodiči, dědečky, babičkami a sourozenci. 
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Kluzký list 

 

Olga Gromesová 
 

Letní prázdniny skončily, začala škola a s ní přišel i podzim. 

Má maminka vždy velice ráda soutěžila s mým strýcem, kdo 

nasbírá více kaštanů. Ale tyto plány jí nedovolila její nová práce, 

proto jsem jí byla nucena pomoct. Naše rodina zdědila velký 

pozemek s mnoha kaštany, kde jsme plánovali strávit odpoledne. 

V sobotu jsem si pozvala kamarádky. Byly ochotné mi pomoci. 

Začaly jsme sbírat kaštany. Když jsme byly na pěti kilogramech, 

zavolala mi máma se slovy, abychom zrovna shrabaly listí. Její 

přání jsem zopakovala i svým kamarádkám, které z toho taky 

nebyly zrovna nadšené. Rozdělily jsme se na dvě skupiny. Jedna 

skupina sbírala kaštany a druhá hrabala listí. Já jsem si 

vylosovala druhou skupinu. Odpoledne nám pomalu utíkalo, ale 

já jako každý normální teenager jsem nebyla nadšená z hrabání 

listí i když práce byla skoro u konce. Hromada listí, která byla již 

vyšší než já, mi stále připomínala moji snahu. Dohrabávala jsem 

poslední listy, ale najednou jsem uklouzla na vlhkém listu 

a zahučela do hromady listí. Zabořila jsem se do ní až po nos, 

a když jsem z ní vykoukla ven, uviděla jsem pobavené výrazy 

mých kamarádek, které v sobě dusily smích. Jako kouzlem na mě 

přeskočila jejich dobrá nálada a všechny jsme naráz vybuchly 

smíchy. Polovina z nich se ani neudržela na nohou a musely si 

sednout na zem, aby neskončily jako já. Celé od listí. Když jsme se 

uklidnily, dohrabaly poslední listy a odnesly jsme našich padesát 

kilogramů kaštanů do garáže. Pomohly jsme si navzájem od sebe 

odlepit zbylé listy, svlékly si přebytečné oblečení a uvařily si čaj. 

Svalily jsme se na pohovku a spokojeně odpočívaly po dokončené 

práci. 
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Podzimní variace u nás ve třídě VII. C 

 

Barbora Čadová 
Podzim se nám nahlásí. 

Nesu chladné počasí! 

Ranní mlhy, kapky deště, 

chcete k tomu vítr ještě? 

Namaluji listy stromům, 

pak je sfouknu na zem k domům. 

Udělám z nich pěkný pestrý koberec. 

 

 

Dominik Adámek 
Na podzim deštníky vytahujem 

a holínky si nasazujem. 

Musí se uklidit zahrádky 

a posbírat ořechy na svátky. 

Očesat hrušky, jablíčka, 

ať má co zavářet babička. 

Někde ještě v lesíčku 

najdem pěknou bedličku. 

Vítr fouká taky, 

můžem pouštět draky. 

Já barevný podzim moc vnímám, 

protože si života užívám. 

 

 

Kristýna Jakoubková 
Obloha je šedivá 

jak kožíšek myšky. 

Veverky si na zimu schovávají šišky. 

Listí už je na zemi, 

dělá cesty zlaté, 

po nich podzim přichází: 

„Tak tady mě máte!“ 
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Antonymum ke slovu nízký. 

         
Věda zkoumající pozůstatky lidské činnosti v minulosti. 

Nauka o krásnu. 
             

Nauka o objasňování trestných činů. 
      

Nauka o mravnosti, mravouka. 
        

Věda o zákonech dědičnosti. 
         

V prosinci začíná...,jsou … Neděle a je ... Kalendář a věnec. 

Popis území pomocí map, místopis. 
      

Sbírání poštovních známek, nauka o nich. 
     

Věda o nerostech. 
            

Soudní orgány, jejich činnost, soudnictví. 
     

Věda zabývající se duševními jevy. 
       

Věda o živočišstvu. 
            

Místo, kde bydlíme. 

Věda o vesmíru a vesmírných tělesech. 

Luštíme -  Hádáme 
Společná práce ve třídách 
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Práce žáků  z projektového dne 27. 9. 2016 Škola hrou 

 

Žáci 9. ročníku se seznamovali s historií židovského 

národa, zabývali se problematikou antisemitismu, 

holocaustu a připravovali se na zájezd do Polska:  

„Osvětim – svědomí lidstva“ 

 

 
1. místo IX. D 

2. místo IX. A 

3. místo IX. C 

4. místo IX. B

ze života školy 
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Krásnou podzimní náladu ……. 

Uvařte si teplý čaj a zalezte 

pod peřinu ……. 


