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Milí čtenáři,
žáci, učitelé, rodiče, zkrátka všichni, kdo máte rádi pohádky. Pohádka je totiž 

to, co jsme se v jarním čísle Školáčka rozhodli prozkoumat tak trochu podrob-
něji. Snad každý z nás by se někdy chtěl v pohádce ocitnout, … děvčata nejspíš 
v roli princezen, které mají plnou skříň nádherných šatů, kluci by určitě neod-
mítli proměnu v rytíře či prince, který přemohl i dvanáctihlavého draka. 

A tak věříme, že čtení tohoto čísla vám alespoň na pár okamžiků cestu do 
pohádkového světa zprostředkuje. Můžete se zatoulat do Pohádkové školy, pře-
číst si, které pohádky jsou ty nej… pro naše učitele, dovědět se něco více o po-
hádkových hradech a své vědomosti si ověřit v pohádkovém kvízu…, kromě toho 
nechybí ani aktuální informace o dění v naší téměř pohádkové škole. 

Redakční rada Školáčka

ÚVODNÍKÚVODNÍK

O masopustu to u nás v tělocvičně nemělo k pohádce daleko...
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Nedávno se při úklidu naší školní půdy, v prachu a harampádí, našla 

velmi stará kniha. Nebyla to obyčejná kniha! Píše se v ní o existenci 

ojedinělé školy a vzhledem k tématu tohoto čísla Školáčka vám ten pří-

běh rád přiblížím…

Bylo, nebylo, za devatero horami, devatero řekami a devatero lesy stála Pohádková škola. 

Do školy se tam chodilo jen v pondělí a v pátek. Vyučování začínalo až v 10 hodin, až se žáci 

dorůžova vyspali. V Pohádkové škole nebyl rozvrh vyučovacích hodin, protože si žáci sami vy-

bírali, jakému předmětu se zrovna chtějí učit. Ve škole nezvonilo na hodiny a přestávky, žáci si 

sami určovali, jak dlouho se chtějí učit a kdy chtějí mít přestávku. Přestávky sloužily především 

k tomu, aby se žáci mohli honit, prát, čímkoliv po sobě házet, sprostě si nadávat. Žáci druhého 

stupně mohli na chodbách kouřit cigarety. Mobilní telefony byly samozřejmě povoleny všem, 

všichni žáci vždy v září napsali řediteli požadavek, jaký nový typ mobilu chtějí, a škola je žá-

kům zakoupila. Připojení k internetu bylo bezdrátové, žáci mohli kdykoliv ve škole surfovat.

Nepsaly se prověrky a nesmělo se zkoušet, ani domácí úkoly se nezadávaly. Na vysvědčení 

měli všichni žáci automaticky samé jedničky, takže nikdo z žáků neopakoval ročník. 

Každý žák měl svou paní asistentku, která mu nosila aktovku, uklízela po něm nepořádek 

v lavici, chystala věci na další hodinu a připravila mu svačinu.    

Neexistovaly třídní či ředitelské důtky, natož dvojky a trojky z chování. 

Na konci školního roku zasedl Školní parlament, kde žáci určili, kdo z učitelů je bude moci 

vyučovat i příští rok a kdo naopak ne. Žáci si volili i svého ředitele, a to podle toho, kolik přání 

a požadavků jim během školního roku vyplnil.

Ve školním bufetu bylo vše zdarma. Na výběr byly ty nejlepší čokolády světa, chipsy, pendre-

ky. Na pití pak ORGNL KFL či energetické nápoje.

K obědu se ve školní jídelně nejčastěji smažily hranolky a pekla pizza. Pokud byli učitelé 

ten den ke svým žákům hodní, mohli si stoupnout na konec fronty, a pokud něco zbylo, mohli 

poobědvat. V žádném případě se však u jídla nesměli bavit a vyrušovat tak obědvající žáky.

Zpočátku v Pohádkové škole fungovalo všechno skvěle. Jednoho dne však…

V tomto místě jsou další stránky knihy bohužel vytrženy.  Také by vás jako mě zajíma-

lo, jak to s takovou školou, jejími žáky a učiteli dopadlo? Nenechte se přemlouvat, dopište 

příběh na papír a doručte do ředitelny. Všechny vaše příběhy pozorně přečtu a ten nejlepší 

bude „královsky“ odměněn a zveřejněn! 

Martin Maňas

Pohádková škola

SLOVO ŘEDITELE ŠKOLYSLOVO ŘEDITELE ŠKOLY ŠKOLNÍ ZPRÁVIČKYŠKOLNÍ ZPRÁVIČKY

Žáci druhých tříd se každý měsíc seznamují s tvorbou jednoho spisovatele pro děti.
Čekají je různé aktivity ve všech předmětech. V lednu četli s Ondřejem Sekorou, a proto 

se v obou třídách poslední lednový den sešla spousta Ferdů, Berušek, motýlů a dalších po-
hádkových hrdinů.

Eva Králíková a Kristýna Polášková, paní učitelky druhých tříd

Z pohádky do pohádky…

2. B

2. A
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Školní ples SRPDŠ

Beseda s europoslancem

Jako každý rok, tak i letos se konal Škol-
ní ples, na kterém žáci devátých s posilou 
z osmé třídy odtančili polonézu. Generál-
ka polonézy se konala 11. ledna a samotný 
ples poté 13. ledna v sále Obecního domu. 
Na plese nám k tanci hrála skupina Šarže 
54. Samozřejmě jsme všichni deváťáci měli 
velkou trému. Hlavně tedy před generálkou. 
Nakonec z nás ale opadla a my jsme si ples 
pořádně užili! 

Kateřina Zámečníková, 9. A

Ve čtvrtek 15. února navštívil naši školu 
europoslanec Tomáš Zdechovský, který zde 
uskutečnil besedu pro žáky osmých a devá-
tých tříd. Diskutovali jsme o funkci europo-
slance, jak to chodí v Evropské unii, z jakých 
institucí se Evropská unie skládá a také byl 
prostor pro dotazy žáků. Přednáška byla vel-
mi zajímavá a poučná. 

Renata Matyášová, 9. A

V pátek 12. ledna se žáci osmých a devá-
tých tříd vydali do divadla. Divadelní před-
stavení nám přiblížilo život mladé židovské 
dívky Anne Frankové, která za druhé světo-
vé války zemřela v koncentračním táboře. 
Předtím se však spolu se svou rodinou a ještě 
několika známými museli dva roky skrývat 
před gestapem a jinými nepřáteli židů. Bě-
hem dlouhých dnů si znuděná a opuštěná 
Anne sepisovala své pocity a zážitky do de-
níku, který poté, co skončila válka, její otec 
vydal a právě úryvky z něj jsme mohli slyšet 
na tomto představení. Přestože divadlo bylo 
docela dlouhé, myslím si, že alespoň někteří 
z nás se něco dozvěděli a budou si to pama-
tovat.

Zuzana Macháčková, 9. A

V sobotu 6. ledna 2018 jsme se my, žáci 
sedmých tříd, sešli před školou a nastoupili 
do autobusu, který nás zavezl do Beskyd na 
Soláň. Na chatě Soláňce jsme si užili dalších 
šest báječných dní, které jsme strávili nejen 
lyžováním, ale třeba hraním různých her, 
přednáškami nebo jsme jeli na bazén do 
Rožnova pod Radhoštěm. Také jsme měli 
karneval, na který jsme se oblékli do různých 
kostýmů a následně jsme o kostýmu něco 
pověděli, nebo jsme navštívili místní zvoni-
ci. Jako jednu z mnoha vzpomínek jsme si 
odnesli tričko (na kterém jsou natištěna naše 
jména) a medaili. Za celý lyžařský výcvik dě-
kujeme: p. uč. Dvořákovi, p. uč. Dvořákové, 
p. uč. Kopečkové a panu řediteli Maňasovi. 

Magdalena Bartálová, 7. A

Divadelní představení
Deník Anne Frankové

LVK 2018
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Odkud pocházíte a kde bydlíte?
Pocházím ze slovácké dědiny Svatobořic – 
Mistřína a bydlím v Hodoníně. 

Na naší škole působíte prvním rokem. Uči-
la jste již někde jinde? Jak se Vám tu líbí?
Hned po škole se mi poštěstilo učit dva 
roky na gymnáziu v Brně. Poté jsem uči-
la půl roku na Střední integrované škole 
automobilní, také v Brně. Po mateřské 
dovolené jsem v srpnu loňského roku na-
stoupila na základní školu do Břeclavi, ale 
cesty Páně jsou nevyzpytatelné, a proto 
dnes učím tady. V prostředí milých kole-
gů, krásné školy a skvělých žáků, se který-
mi je skoro pořád sranda. Ano, líbí se mi 
tu. 

Učíte zde němčinu a dějepis. Chtěla jste 
být učitelkou už jako malá? A když jste 
se pro tohle povolání rozhodla, byly tyto 
předměty jasná volba? 
Odmala jsem toužila být hlavně tanečnicí. 
Ale ráda jsem i poroučela a vedla ostatní – 
třeba v souboru. Takže učitelství jsem měla 
prostě v krvi, jak se říká. Vytancovala jsem 
se dost díky folklóru a svému působení ve 
Vojenském uměleckém souboru Ondráš. Po 
promocích jsem se nejprve hlásila tam jako 
profesionální tanečnice, ale nevzali mě. 
Tak jsem šla učit. Při rozhodování zaměře-
ní vyhrál dějepis proto, že jsem měla ráda 

Rozhovor s p. uč. Štepníkovou

historické fi lmy a příběhy a taky jej máme 
v rodině, a němčina proto, že ji učila moje 
oblíbená učitelka. 

Co Vás na Vašem povolání nejvíce baví?
Že každý den je úplně jiný. 

Jaké máte koníčky?
V současné době jsou mým největším ko-
níčkem moje dě  . Dále pak zpěv, tanec, ze 
sportu běh, plavání, kolo, lyže a volejbal. 

Chutná Vám v naší školní jídelně? Prozradí-
te nám Vaše oblíbené jídlo? 
Ano, jídla v jídelně jsou velmi chutná. 
V zimě mám ráda lasagne a v létě lososa na 
smetaně se špenátem.

ZEPTALI JSME SE ZA VÁSZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Máte nějaké mo  o, kterým se řídíte? 
Važ si a dbej o to, co máš, neboť nikdy není 
tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůř.

Co byste vzkázala žákům, které učíte?
Že život je krásné poslání a aby si šli za svý-
mi sny a cíli.

Navš  vila jste některou z německy mluví-
cích zemí, a pokud ano, jaké město se Vám 
líbilo nejvíce?

Navš  vila jsem všechny německy mluvící 
země a nejvíce se mi líbilo město Hamburg.

Studovala jste i některé další cizí jazyky? 
Proč jste se rozhodla právě pro němčinu?
Na škole jsem studovala anglič  nu. A proč 
němčina? Chtěla jsem chodit na hodiny 
k oblíbené paní učitelce a ta učila němčinu. 

Rozhovor připravila 
Lucie Horáková, 9. A

Kde žijete a odkud pocházíte?
Už téměř 10 let bydlím v Čejkovicích. Naro-
dila jsem se a 40 let žila v Brně. Jsem sice 
Brňák jako poleno, ale především se cí  m 
být jihomoravský patriot.

Věnujete se informačním a komunikačním 
technologiím (ICT). Chtěla jste se věnovat 
svému povolání už jako malá nebo jste 
chtěla pracovat v jiném oboru?
Od 2. třídy základní školy jsem chtěla být 
paní učitelka matema  ky. Narodila jsem se 
v době socialismu, kdy k počítačům mělo 
přístup jen pár „vyvolených“. Proto jsem se 
s počítači seznámila až na gymnáziu. Oka-
mžitě mě zaujaly, i když to tehdy byly tako-
vé neforemné a pomalé krabice, které toho 
moc neuměly. Rozhodla jsem se, že kromě 
matema  ky budu studovat i výpočetní 
techniku (což je dřívější název pro ICT).

Proč jste si vybrala tuhle práci?
Maminka i dědeček učili na univerzitě ma-

Paní učitelka u nás učí informační techno-
logie a stará se o vše, co se počítačů týče. 
Na chodbách ji ale často nepotkáte, proto-
že v rozvrhu má jen dvě vyučovací hodiny.

Rozhovor s p. uč. Jitkou Komináckou

tema  ku. Ráda jsem za nimi chodila a pozo-
rovala je ve výuce. Obdivovala jsem je, jak 
dokážou vysvětlit tak nelehkou disciplínu, 
jako je matema  ka. Říkala jsem si, že je to 
zajímavá a užitečná profese a že bych se jí 
také chtěla věnovat.

Učíte na naší škole od ledna. Učila jste už 
i někde jinde?
Učím celý svůj profesní život. Učila jsem 
v Brně na Mendelově univerzitě. Po pře-

V průběhu školního roku došlo k několika změnám ve složení učitelského sboru. Přináší-
me vám rozhovor se dvěma novými tvářemi naší školy. 
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Pohádková anketa
Eva Králíková: U mě stoprocentně vítězí Tři 

oříšky pro Popelku. 

Lucie Štepníková: Pohádka mého dětství je 

Šíleně smutná princezna, současnosti Anděl 

Páně 2. Pohádková knížka Velký špalíček 

pohádek a pohádková postava - Zvonilka .

Ivana Kramářová: Já miluji pohádky, hlav-

ně pak ty naše. Bez pohádek si dodnes nedo-

vedu představit Vánoce. V rámci studia jsem 

musela přečíst plno pohádek od německy 

mluvících spisovatelů a to byla opravdu hrů-

za. Svým dětem bych je rozhodně nikdy ne-

četla, jsou to spíš takové malé horory! Naše 

pohádky jsou líbezné a je v nich vše, co má 

být… hlavně pak dobrý konec. Z dětství se 

mi vybavuje, jak jsme každý rok na Štědrý 

den dopoledne s tátou sledovali Mrazíka, 

znali jsme ho nazpaměť a smáli se na celé 

kolo. Mamka jen nechápavě kroutila hlavou. 

Z novějších pohádek mám nejraději Tajem-

Pohádky nejsou oblíbené jen u dětí. Také 

mnozí dospělí si rádi najdou čas na pěk-

nou a laskavou pohádku. Zeptali jsme se 

i našich paní učitelek a pánů učitelů, kte-

rá je ta jejich nej… pohádka, pohádková 

knížka či pohádková postava.

Jana Kučerová: Má nejoblíbenější pohádka 

je Tři oříšky pro Popelku, kterou režíroval 

Václav Vorlíček.

Milan Nemček: V dětství jsem přečetl velké 

množství knížek, ale pohádka se mi žádná 

nevybaví. Snad jen pohádka O letadélku 

Káněti nebo Honzíkova cesta, ale to byla 

povinná četba. Já jsem však četl úplně jiný 

žánr, jako byly knihy od Eduarda Štorcha, 

Julese Verna nebo Jaroslava Foglara. Takže 

pohádka, která se mi nejvíce vryla do mysli 

a na kterou se můžu stále dívat, je televizní 

ruská pohádka Mrazík.

stěhování do Čejkovic jsem si ale řekla, že 
dojíždění do Brna je nekomfortní, a když 
už jsem na Hodonínsku, tak bych zde měla 
i pracovat.

Máte více zaměstnání než jen učení na naší 
škole. Jaké to je s  hat všechna zaměstnání?
Život je poměrně dlouhý a do značné míry 
záleží jen na nás, zda bude šťastný, úspěš-
ný a pestrý. Důležité je uspořádat si priori-
ty, nebýt lenivý, dobře si vše zorganizovat, 
pořád mít otevřenou mysl, neustále se učit 
novým dovednostem a hlavně ke všem vý-
zvám přistupovat zodpovědně a s op  mis-
mem!

Díváte se na pohádky i teď v dospělos  ? 
Pokud ano, jakou máte nejradši?
Pohádky mám opravdu moc ráda, vždycky 
v nich dobro a láska zvítězí nad zlem a ne-
návis  .  Nejraději pohádky čtu, protože 
probouzí mou fantazii, hrdiny i prostředí si 
mohu představovat, jak chci. Na pohádky se 
dívám i v televizi a chodím na ně do kina. 
Za život už jsem viděla a četla spoustu po-
hádek, nemohu zmínit jednu, kterou mám 
nejraději.

Rozhovor připravila 
Alžběta Mar  nková, 6. B

ství staré bambitky a Anděla Páně 1 a 2… 

ty už znám taky nazpaměť. A už teď se moc 

těším na čtení pohádek na dobrou noc…

Magda Svobodová: Jako dospělá mám moc 

ráda pohádky Oscara Wilda, zejména Sla-

vík a růže a Šťastný princ. Jsou to pohád-

ky smutné, ale krásné. A pak samozřejmě 

Exupéryho Malého prince. Z dětství vzpo-

mínám především na klasické večerníčkov-

ské pohádky, jako Krteček, Křemílek a Vo-

chomůrka, Včelí medvídci, Víla Amálka, Tip 

a Tap, Maková panenka a motýl Emanuel, 

Kluk z plakátu, Malá čarodějnice, Mach 

a Šebestová, Jen počkej, zajíci, Včelka Mája 

a další, které už bohužel spoustu dnešních 

dětí nezaujmou, jsou pro ně „trapné“, jak od 

některých slýchám, nebo dokonce (z čehož 

je mi do pláče) je ani nikdy neviděly, přes-

tože je v televizi stále vysílají. Já zase naopak 

nerozumím spoustě novodobých pohádek, 

které často ani pohádky moc nepřipomína-

jí...

A pohádkové knihy, které jsem četla 

jako dítě a později svým dětem? Tak např. 

Pohádky děda Vševěda, Zlatovláska, Krása 

nesmírná, Veselé pohádky a říkadla, Malý 

špalíček pohádek, Sedmikráska, Velká kniha 

pohádek a spoustu dalších, ale to by bylo na 

dlouhé povídání, protože jsem vždycky četla 

a dodnes čtu moc ráda. 

Jitka Kominácká: Jako malá a dospívající 

jsem vášnivě hltala velké množství knížek, je 

tedy pro mě těžké vybrat jen jednu.  Prav-

děpodobně mě úplně nejvíc utkvěla v hlavě 

moje první knížka, již jsem četla společně 

s maminkou, která mě k lásce ke knihám 

přivedla. Jsou to Děti z Bullerbynu od Astrid 

Lindgren. Co se pohádek v pravém slova 

smyslu týče, tak mě nejvíc „zasáhla“ pohád-

ka, kterou mně na pokračování vyprávěl dě-

deček. Byla to pohádka o dlouhém, širokém, 

krátkozrakém, tenkém, plochém, malém, ..., 

kteří ochraňovali princeznu provádějící růz-

né nerozumné kousky.

Aneta Ištvánková: Nejmilejší pohádkou 

mého dětství byly Tři oříšky pro Popelku 

a Pyšná princezna. I když už jsem nebyla 

dítě, ale puberťačka, milovala jsem Mahu-

lenu krásnou panu a Krásu nesmírnou. Tu 

jsem si ráda četla před spaním, protože ro-

diče nás zahnali do postele a v televizi nic 

nešlo.

Marie Dvořáková: Má nejoblíbenější po-

hádka byla a je Tři oříšky pro Popelku.

Renáta Pospíšilová: Klid, pohoda, vánoční 

stromeček a báječné cukroví – to je pohádka 

pro naši rodinu. Mezi oblíbené patří Tři oříš-

ky pro Popelku, Zlatovláska nebo Perinbaba.

Anketu připravila Redakční rada Školáčka
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ZE SLOHOVÝCH SEŠITŮZE SLOHOVÝCH SEŠITŮ

Stalo se to minulý týden...

Jak lovec ulovil velkou krysu

MALÍ SPISOVATELÉ A BÁSNÍCIMALÍ SPISOVATELÉ A BÁSNÍCI

Každým rokem se naše škola zapojuje do 

různých soutěží a olympiád. Jednou z nich 

je také Olympiáda z českého jazyka. Její 

součástí je i slohová práce na zadané téma. 

Letos to bylo téma „Stalo se to minulý tý-

den…“. Jednu z nejzdařilejších prací si 

můžete přečíst.

Stalo se to minulý týden. Šla jsem domů 

z hodiny houslí. Ručičky na hodinách uká-

zaly osm večer, takže byla tma, a ulicí se nesl 

jen zvuk mých kroků. Blížila jsem se k na-

šemu domu a teprve teď po celé cestě jsem 

uviděla člověka. Poznala jsem, že je to slepý 

stařeček, který bydlí ve stejné ulici jako já. 

Rozhodla jsem se, že mu pomůžu na jeho 

cestě domů, a tak jsem zrychlila své kroky, 

abych ho dohnala. Zahřálo mě u srdce, když 

jsem viděla radost a vděčnost v jeho tváři. 

Zbytek cesty mi povídal o svém životě. By-

Jednou zrána se probudil jeden chlapec. 

Řekl rodičům, že půjde do světa. Táta řekl: 

„No můžeš, ale musíš tam splnit jeden úkol. 

Musíš chytit krysu.“ To bylo v pondělí. Tak 

v úterý se vydal do světa.

A jak šel, uviděl dům. Tak se k němu vy-

dal. Zaklepal a otevřela mu ježibaba a říká: 

„Ahoj, kdo jsi?“

„Já jsem Honza.“

„Aha, tak pojď dál.“ 

Honza říká: „Co mám u vás splnit?“

Žáci ze tře   třídy si pro 
nás připravili příběhy, ale 
ne ledajaké. Snažili se do 
nich zapojit co nejvíce 
vyjmenovaných slov, která 
se právě učí. Najdete je tam?

Výlet
16. února jsme jeli na výlet. 
Mysleli jsme, že pojedeme 
na mý  nu, ale nakonec jsme 
jeli do lesa. V lese byla spous-
ta hmyzu. Bylo tam po deš   
a můj kamarád Honza udělal 
průsmyk. Ale nakonec se nám 
tam líbilo. Jirka se vsadil, že 
neuvidíme hlemýždě, ale mý-
lil se. Byl tam velký světlý hle-
mýžď, který si nosil svůj pří-
byteček na zádech. Když jsme 
jeli domů, tentokrát uklouzl 
Jirka a udělal smyk. Poranil si 
lýtko a vzlykal. Nakonec jsme 
dojeli v pořádku do našeho 
bytu. Museli jsme si umýt 
ruce po mechu. Ale došli jsme 
živí a zdraví.

Jonáš Fatěna, 3. B

O oslíku a hlemýždi
Byl jednou jeden malý oslík 
a ten měl maminku a ta  nka. 
Zdálo se mu, že maminka a ta-
 nek jsou na něho moc přís-

ní, a tak utekl z domova. Šel 
a šel, až najednou potkal hle-
mýždě a ptá se ho: „Nevíš, jak 
se dostanu na tamtu horu?“ 
„Ano, to vím. Běž rovně a tam 
si půjč lyže,“ řekl hlemýžď. Os-
lík se zeptal hlemýždě, jestli 

dlím s ním ve stejné ulici, ale neznám ho 

a jeho příběh byl pro mě také nový. Upřímně 

mě dojal.

Pán je slepý už od narození. Nezažil stejné 

dětství jako ostatní. Nemohl dělat to, co by 

ho bavilo, nemohl si jen tak vyběhnout hrát 

s dětmi na hřiště. Nikdy neviděl svoji man-

želku ani děti, ale cítí jejich lásku a to je pro 

něho nejdůležitější.

Ten večer jsem si uvědomila, jak bych 

měla být vděčná za vše, co mám a co můžu. 

Každý den mohu vzít do rukou housle, hodit 

všechno za hlavu a dělat to, co mě tolik baví. 

Totéž vnímám při tanci, kdy ze sebe shazuji 

všechny starosti a jen se oddávám hudbě. 

S tímto stařečkem máme společné jedno, 

a to milující rodinu, která za námi stojí a ve 

všem nás podporuje.

Lucie Horáková, 9. A

„Můžeš chytit krysu.“

„To mám zrovna za úkol.“

Tak šel v noci lovit. Až chytil krysu, šel 

k ježibabě. 

„Máš uloveno?“

„Ano, mám.“  

„Chceš pytlík zlaťáků?“ 

„Ne, díky. Tak na shledanou.“

Eva Vraňanová, 2. B

za to něco chce. Ale hlemýžď 
řekl, že nic. A pokračuje: „Jen 
jdu taky na tu horu. Vezmeš 
mě s sebou?“ Oslík souhlasil, 
a tak šli pro lyže. Dolyžovali 
na horu a uviděli chaloupku. 
Tak šli dovnitř a uviděli myš-
ku a ta jim řekla, že mají jít 
dál a umýt si ruce mýdlem. 
A dala jim svůj bylinkový čaj 
z pelyňku. Oslík s hlemýžděm 
vypili čaj a šli. Nezapomněli 
ani poděkovat myšce. Oslík 
se s hlemýžděm rozloučil a šel 
domů. A až přišel domů, tak si 
uvědomil, že je všude dobře, 
ale doma nejlíp.

Iva Pospíšilová, 3. B

Myš je kopyto
Myš byla taková jako kopyto. 
Nic se jí nedařilo. Třeba když 
jela do Bydžova, tak zapo-
mněla, že tam nemá příbytek. 
V imaginárním bytu myš klo-
pýtla a zpytovala své svědo-
mí. A když umývá nádobí, tak 
ho rozbije. Styděla se a vždy 
se pýřila. Potom šla na ná-
měs   do Litomyšle, kde vešla 
do chráněného území. A tak 
šla pykat do věznice. Potom 
se konala poprava: zašláplo ji 
kopyto. 

Stela Knotová, Ondřej 
Polínek, Tomáš Zelinka, 

Noemi Sládková, 3. A

Byl jednou jeden myšák, kte-
rý byl pyšný. Jmenoval se 
Zbyněk. A bydlel v Bydžově. 

Jednou uviděl mlýn. U mlý-
na stál dobytek. Myšák u  ká 
za dobytkem a ptá se, kde 
je. Dobytek mu odpověděl: 
Jsi u mlýna. Začala bouřka. 
Blýskalo se. Myšák se schoval 
do mlýna. Počkal, než přesta-
ne pršet. Když přestalo, u  kal 
domů.
Monika Červenková, Markéta 

Staňová, Lukáš Koubek, 
Jáchym Šo  l, 3. A

Zbyšek z Přibyslavi
Byl jednou jeden Zbyšek… 
Chodím do školy jménem 
Přibyslavská škola. Chodím 
tam na hodinu fyziky k panu 
učiteli Zbyňkovi Ruzyňské-
mu. Jednou jsem se ve fyzice 
smýkl na zem a začal vzlykat. 
O prázdninách jsem jel k ba-
bičce do Litomyšle. Tam jsem 
onemocněl, babička mi dala 
čaj z pelyňku. Potom mi ještě 
dala plyšový polštář s obráz-
kem lyží. Nazýval se lyžník. 
Moc se mi líbil. Usnul jsem 
a za oknem se začalo blýskat. 
O půlnoci mě vzbudil blesk. 
Došla za mnou babička a řek-
la mi, že se mi narodil bratr 
Křesomysl. Ráno jsem se za-
myslel, jestli nebude každou 
noc vzlykat. Ta  nek přijel 
k babičce. Řekl mi, že za 5 dní 
můžeme jet do porodnice. Byl 
jsem moc rád.

Vojtěch Svoboda, Nela 
Podrazilová, Eliška Čapková, 

Jiří Tlach, 3. A

Pohádky s vyjmenovanymi slovy
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O víle Rusalce
Uprostřed hlubokého lesa na zeleném pa-

loučku žila krásná víla Rusalka se svými ses-
trami. Každý večer chodily tancovat při mě-
síčku k nedaleké studánce. Jednoho dne jel 
kolem zeleného paloučku překrásný princ 
na bílém koni. Jakmile spatřil víly, zastavil se, 
seskočil z koně a do jedné z nich se na první 
pohled zamiloval. Byla to právě Rusalka…

Viktorie Komosná, 2. A

Víla a pasáček
Byla jednou jedna maminka, která měla 

syna. Jmenoval se Petr. Když Petr vyrostl, šel 
pást ovce. Jednou se na vrcholku kopce zje-

Byla jednou jedna maminka a ta měla dce-
ru, které říkala Červená Karkulka. Jednou, 
když měla babička svátek, řekla maminka 
Karkulce: „Tady v košíčku máš čaj, buchty 
a bábovku.“ Karkulka si oblékla červené ša-
 čky a čepeček a pospíchala k babičce. Ces-

tou dostala velký hlad, tak si sedla v lese na 
pařez a snědla všechny buchty, jenom jednu 
nechala babičce. Když přišla k babičce, ta 
se divila, že jí upekla jenom jednu buchtu. 
Za týden se maminka ptala babičky: „Jak   
chutnaly buchty?“ Babička řekla: „Buchty? 
Vždyť já jsem měla jenom jednu.“

Kris  án Janeček, 2. B

Vílí soutěž

O hladové 
Karkulce

vila víla Konvalinka. Měla krásné zářivé vlasy 
a šaty z lis  . Petr je pasáček. Nemůže ji mít! 
Pasáček se zeptal víly: „Jak se jmenuješ?“ 
Víla odpověděla: „Konvalinka“…

Barbora Herková, 2. A

Zoubková víla
Byla jedna víla. Žila v říši víl v malém do-

mečku. Měla křídla a kouzelnou kouli. Jed-
nou v ní viděla holčičku, která měla zub pod 
polštářem. Víla se tam objevila, vyčarovala 
bonbóny, dala je holčičce pod polštář a zub 
si vzala. Od té doby rozdávala dětem za vy-
trhnu   zubu malé dárky…

Tomáš Bartál, 2. A

ZE SVĚTA PŘÍRODYZE SVĚTA PŘÍRODY

Tentokrát jsme pro vás vybrali dvě kvě  ny, které mají své nezastupitelné místo v pohád-
kových příbězích.

Růže a fi alka
Dě   ze třídy 2. A dostaly za úkol vymyslet pohádku a namalovat k ní obrázek. Hlavní 

roli v pohádce měla hrát víla.

Matyáš Vrbovský, 2. B

Sofi e Tomšejová, 2. B

RŮŽE
Růže je rod keřovitých rostlin s více než 100 
druhy, které se v přírodě vyskytují na sever-
ní polokouli, především v oblas   mírného 
pásu. Jsou to většinou keře, popínavé rostli-
ny, někdy též rostliny plazivé. Dosahují dél-
ky 2–5 metrů, zřídka až 20 metrů.

Růže se velmi často a ve velkém počtu 
pěstují, zejména jako okrasné rostliny. Za-
stoupení rodu na kon  nentech je rovno-
měrné. Nejvíce růží se pěstuje ve střední 
Asii a v Číně. Značná část růží je ale ohro-
žena, v České republice je to především 
růže keltská Rosa gallica a růže plazivá 
Rosa arvensis. Plody růže jsou malé pecičky 
uvnitř šípku, kterým říkáme semena. Šípek 
je znám díky svým mnohočetným léčivým 
účinkům, je ale také velice důležitý pro ur-
čování a zařazování této rostliny do různých 
botanických sekcí a podrodů.

FIALKA
Fialka je rod jednoletých až vytrvalých bylin. 
Listy jsou řapíkaté. Květy jsou někdy rozliše-
ny na 2 typy: S barevnými korunami a jsou 
opylovány hmyzem a zakrnělé, zelenavé, 
s autogamií nebo nejsou rozlišeny. Kališ-
ní lístky jsou š  tovité, jejich přední část je 
čárkovitě trojúhelníkovitá, zadní část za mís-
tem přirůstání tvoří kališní přívěsek. Dolní 
korunní lístek vybíhá v ostruhu. Plodem je 
tobolka. Semena často mají masíčko, které 
slouží pro myrmekochorii (semena jsou roz-
šiřována mravenci).

Renata Matyášová, 9. A
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STRÁNKY PRO NEJMENŠÍSTRÁNKY PRO NEJMENŠÍ

Čarodějnice Dubněnka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. V pohádkách k sobě patří princ a …

2. Baba Jaga jinak

3. Co dostal od babičky král v pohádce Zlatovláska?

4. Která pohádka se odehrává v nebi?

5. Tři zlaté vlasy děda …

6. Sněhurka a sedm …

7. Pohádková místa, kde žijí králové

Kryštof Svoboda a Lukáš Kučera, 5. A

STRÁNKY PRO HOLKYSTRÁNKY PRO HOLKY

1. Princezna se zlatou hvězdou na čele

• kožíšek, který je v pohádce údajně z myší, 

je ve skutečnosti ušitý z plyše

• zlatou hvězdu princezně každý den ráno 

lepili a večer sundávali lihem, místo na čele, 

kde byla hvězda, měla herečka „rozežrané“

2. Tři oříšky pro Popelku

• Popelka měla celkem tři páry střevíčků, 

jedny na natáčení, další na zkoušení a třetí 

byly o několik čísel menší, aby na detailním 

záběru vypadaly opravdu malinké

3. Pyšná princezna

• jelikož je celý fi lm v černobílé verzi, jen 

málokdo ví, že šaty jsou ve skutečnosti čer-

veno-zlaté

Kateřina Zámečníková, 9. A

Čarodějnici Dubněnce se zatoulalo koště, bez kterého by nemohla letět na svatojakubskou 

noc. Pomůžeš jí ho najít?

Šaty krále Miroslava a Pyšné princezny

Zajímavosti o pohádkových šatech princezen
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STRÁNKY PRO KLUKYSTRÁNKY PRO KLUKY

Pohádkoví draci mají svůj prapůvod ve 
starověkých mýtech a křesťanských legen-
dách. Mají částečně podobu plazů, ale liší 
se od nich mohutnými prackami. Zároveň 
jsou spojeni se zemí i s vzdušným prosto-
rem díky velkým křídlům. Přisuzuje se jim 
nazelenalá nebo šedá barva jako mají plazi, 
někteří draci mají šupiny. Skoro všichni chrlí 
oheň, jsou děsiví a hrůzostrašní. Draci jsou 
symbolem zla, které má být poraženo.

Draci v mýtech a legendách
S drakem nejčastěji bojovali ry  ři, kteří ztě-
lesňovali odvážný odpor pro   zlým silám. 
V křesťanství je drak symbolem neštěs  , 
války, pohromy a morové epidemie. Zabi   
draka znamenalo vítězství nad strachem. 
Odvážný hrdina často získal ruku krásné 
princezny, dív-
ka byla mla-
dá, krásná 
a nevinná. 
Draci také hlídali po-
klady v jeskyních. Kdo draka 
přemohl, získal z něj nadpřirozené 
schopnos   – ze srdce porozumění 
jazyku zvířat, když se pomazal dračí 
krví, stal se nezranitelným, dračí zuby 
ochraňovaly před veškerým zlem atd.

Draci v českých pohádkách
Také v díle českých pohád-
kářů najdeme mnoho pohádek 
o dracích. Nakladatelství Albatros 

vydalo v roce 2002 sbírku Nejkrásnější po-
hádky o dracích Boženy Němcové a Karla Ja-
romíra Erbena. Jsou v ní více i méně známé 
pohádky Drak dvanác  hlavý, Tři selš   syn-
ci a tři zakleté princezny, O ry  ři Windrovi 
a paní Markétě, O dračí princezně, …

Filmové pohádky o dracích
Také v současných českých i zahraničních 
pohádkových fi lmech se to draky jen hem-
ží, např. Jak vycvičit draka (USA, 2010), Za 
humny je drak (Československo, 1982), Mi-
cimutr (ČR, 2011), Sněžný drak (ČR, 2013) 
a spousta dalších.

Redakční rada Školáčka

Drak v pohádkách
OSOBNOSTIOSOBNOSTI

Libuše Šafránková
Pokud jste pozorně četli naši anketu, 

která přináší odpověď na nejoblíbenější 

pohádku mezi učiteli, asi jste si všimli, 

že zvítězila filmová pohádka Tři oříšky 

pro Popelku. Hlavní roli v ní ztvárnila 

česká herečka Libuše Šafránková, proto 

jsme se rozhodli otisknout několik vět 

o ní.

Je to česká fi lmová, televizní a divadelní 

herečka, manželka herce Josefa Abrháma 

a starší sestra herečky Miroslavy Šafránkové. 

Narodila se 7. června 1953.

Jedná se o herečku, pro níž je charakteri-

stický jemný dívčí vzhled i kultivovaný he-

recký projev.

Už od dětství chodila do různých drama-

tických kroužků a nezištně hrála i v divadle. 

Později, v době, kdy studovala na dramatic-

kém oddělení brněnské konzervatoře, hrála 

Julii (Romeo a Julie) na scéně brněnské Ma-

henovy činohry a hned nato, ještě v témže 

roce (1971), si zahrála nezapomenutelnou 

roli Barunky ve čtyřdílném fi lmu Babička.

V 70. až 80. letech hrála převážně prin-

cezny, jako např. Popelka nebo Malá moř-

ská víla, zahrála si také v oscarovém snímku 

Kolja. Je nutno podotknout, že je jednou 

z nejvýznamnějších hereček v dějinách čes-

kého divadla a fi lmu.

Zuzana Macháčková, 9. A
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ZAJÍMAVOSTIZAJÍMAVOSTI

Anděl Páně 1

V roce 2006 se do kina na pohádku přišlo 

podívat 2 731 000 diváků.

Anděl Páně 2

Do natáčení 2. dílu této úspěšné pohádky 

bylo použito 750 kg jablek. Jablko poznání 

bylo odrůdy Pink Lady.

Ledové království

Při animaci pohádky bylo vytvořeno 2 000 

vloček a každá byla úplně jiná.

Mrazík

Při natáčení této pohádky bylo představitel-

ce Nastěnky pouhých 14 let.

 Hrad Bouzov – právě odtud se na svých 

křídlech vznesl Jíra z pohádky O princez-

ně Jasněnce a létajícím ševci, natáčela se tu 

i Arabela nebo pohádka O Janovi a jeho po-

divuhodném příteli. 

 Zámek Červená Lhota – tento zámek pat-

ří k historickým památkám, které si zapama-

tujete na první pohled. Krásnou kulisu tvoří 

například v pohádce Zlatovláska nebo také 

v pohádce O štěstí a kráse. 

 Zámek Sychrov – krásné prostory zám-

ku z libereckého kraje se objevily například 

Co jste o pohádkách nevěděli
Pohádková místa

Princezna ze mlejna 1

Mlýn, ve kterém žili Eliška a mlynář, byl po-

staven z polystyrenu a kartonu. Čarodějnici 

si zahrála Lucie Bílá.

Princezna ze mlejna 2

O tento díl si napsaly děti. Představitelku 

čerta líčili 2 a půl hodiny. Tentokrát hrála 

čarodějnici jiná zpěvačka – Monika Abso-

lonová.

Tři bratři

Při fi lmování pohádky bylo vydáno 12 850 

porcí obědů.

Alžběta Martínková, 6. B

v pohádkách Kočičí princ, Nejkrásnější há-

danka a Nesmrtelná teta.

 Hrad Křivoklát – zdi tohoto hradu jste 

mohli zhlédnout v pohádkách Dívka na koš-

těti, Anděl Páně, Honza málem králem, Jak 

se budí princezny, Jak si zasloužit princeznu, 

Sůl nad zlato, Třetí princ nebo Tři veteráni. 

 Hrad Pernštejn – natáčely se tu pohádky 

Jak se budí princezny, Sedmero krkavců, 

Pták Ohnivák, Čert ví proč, Sen o krásné 

panně, Sůl nad zlato. 

Kateřina Zámečníková, 9. A

Na světě existuje spousta pohádek a každá je něčím jiným zajímavá. A tak jsme si pro vás 

připravili několik zajímavostí z různých pohádek.

Hrad Pernštejn

Zámek Červená Lhota

Hrad KřivoklátZámek Sychrov

Hrad Bouzov
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HÁDANKY A KVÍZYHÁDANKY A KVÍZY

1. Která herečka hrála Elišku v Princezně 

ze mlejna?

a) Libuše Šafránková 

b) Andrea Černá

c) Jiřina Bohdalová

2. Kolik je krkavců v pohádce Boženy 

Němcové? 

a) sedm

b) devět

c) tři 

3. Která pohádka se letos poprvé objevila 

na Štědrý večer v televizi? 

a) Mrazík

b) Anděl Páně 2

c) Popelka 

4. Na kterém zámku nebo hradě se natáče-

la pohádka Zlatovláska?

a) zámek Lednice

b) hrad Bouzov

c) zámek Červená Lhota

5. Který plod dostala Popelka?

a) oříšky

b) jablko

c) fíky 

Pohádkový kvíz
6. Proč šla Maruška ke 12 měsíčkům?

a) chtěla si zalyžovat

b) chtěla vyprosit déšť 

c) pro fi alky, jahody a jablka

7. V čem byla oblečená Květuška v pohád-

ce Dešťová víla na svou svatbu? 

a) v šatech z bahna

b) v šatech ze zlata

c) v šatech z hedvábí 

8. Jak se jmenovaly princezny v pohádce 

S čerty nejsou žerty?

a) Adélka a Angelina

b) Nastěnka a  Marfuša

c) Maruška a Holena

9. Pro co šel Štěpán z pohádky Čertova 

nevěsta k víle Lekníně?

a) pro kouzelný kvítek

b) pro prstýnek 

c) pro zrcátko 

10. V co proměnila čarodějnice Saxana 

učitele v pohádce Dívka na koštěti?

a) v krávy

b) v králíky

c) v holuby

Správné odpovědi najdete na str. 24

Hledej ve skrývačce pohádkové postavičky
V noci písek ze zahrady záhadně zmizel. Pepa nemohl kvůli nemoci do školy.
Táto, máš na mě chvíli čas? Půjdete do kina, nebo budete hrát hry?
Janička má jahody velmi ráda.
Ta  nek polámal mamince její překrásný  kus.
Superman každému v nouzi pomůže.

VTIPY A ZÁBAVAVTIPY A ZÁBAVA

Pane vrchní, mám hlad jako 
vlk.
„Lituji, ale Červené Karkulky 
nevedeme.“

Turecký host v Tatrách práší 
z okna koberec.
Jde okolo bača, zastaví se 
a říká: „Tak co, Aladine, ne-
startuje?“

Co zbude ze Sněhurky, když 
si sáhne na vysoké napětí? 
Popelka.

Veverka sedí na stromě 
a louská oříšky.
Rozlouskne první - stříbrné 
šaty.
Rozlouskne druhý - zlaté 
šaty.
Rozlouskne třetí - diaman-
tové šaty.
Veverka se rozpláče, schoulí 
se na větvičku a vzlyká: „Já 
se asi kvůli té pohádce nikdy 
nenažeru!“

Víte, kdo měl v Čechách první 
mobilní telefon? Mach a Še-
bestová.

Spejbl vyčítá Hurvínkovi:
„Teda Hurvajs, to od tebe 
bylo ošklivé! Mánička ti 
upekla bábovku a ty jsi jí 
rozbil okno kamenem!“
Hurvínek si jen odkašle. „To 
nebyl kámen. To byla ta bá-
bovka.“

Hurvínek šel na očkování 
a křičí přes celou ordinaci. 
Spejbl ho uklidňuje: „Hurvajs, 
nekřič, vždyť ani nevíš, proti 
čemu tě očkují.“
„Vím. Proti mé vůli!“

Mánička: „Je pravda, že po 
smrti zbude z člověka jen 
prach?“ 
Hurvínek: „Říká se to.“ 
Mánička: „No, tak to ti tady 
pod postelí někdo umřel.“

Hurvínek brečí v pokojíčku. 
Za chvilku za ním přijde Spej-
bl. 
„Co se stalo, Hurvajs?“
„Škola shořela!“
„To se ti jenom zdálo.“ 
„No právě!“

Hurvínek s Máničkou jsou 
v kině. Hurvínek: „Máničko, 
sedí se ti dobře?“
„Ano!“ 
Hurvínek: „Vidíš dobře?“ 
„Ano!“ 
„Tak si to pojď se mnou vy-
měnit!“

V království, kde žil král se 
svou dcerou, se jednoho dne 
ucpal záchod. Král si nechal 
zavolat instalatéra a ten, ještě 
než se pustil do díla, dostal od 
princezny radu: „Otec ti bude 
nabízet dukáty, zlato, možná 
i moji ruku, ale nic z toho si 
neber a nechtěj za svou práci 
nic jiného než starý děravý 
hrnec.”

Instalatér pokývá hlavou, 
že souhlasí, a pustí se do ro-
boty. Celý den se morduje 
s potrubím, po kolena sto-
jí v jímce, a když je hotovo 
a přijde na odměnu, král po-
vídá: „Děkuji ti, dobrý muži, 
tady máš za svou práci pytlík 
dukátů.”

Instalatér odmítne, stejně 
jako odmítne zlato i stříbro 
a trvá si na svém, že nechce 
nic jiného než děravý hrnec. 
Král tedy svolí a daruje insta-
latérovi rezavý starý hrnec.

Když je za dveřmi, zamne 
si princezna ruce: „To jsme ho 
ale vypekli, co, tati?”

Kateřina Zámečníková, 9. A 
a Redakční rada Školáčka
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RECEPTYRECEPTY

České buchty (Honzovy buchty)

Těsto:
500 g hladké mouky
20 g droždí
120 g krupicového cukru
20 g vanilkového cukru
2,5 dl mléka
60 g másla
1 vejce + 1 žloutek
špetka soli
sádlo nebo máslo na vytření 
pekáče a potření buchet

Na čerstvě upečené buchty:
2 lžíce rozehřátého másla se 
lžící rumu 
moučkový cukr na posypání

Postup přípravy: 
Do větší mísy prosejeme mouku, uděláme v ní důlek, do něj roz-
drobíme droždí, přidáme lžičku cukru, zalijeme trochou vlažného 
mléka, zakryjeme utěrkou a necháme vzejít kvásek.
K vyběhnutému kvásku přidáme zbytek vlahého mléka s rozpuště-
ným máslem, vejce, žloutek, sůl a vypracujeme hladké těsto, které 
se nelepí na mísu.
Poprášíme moukou, zakryjeme utěrkou a necháme kynout alespoň 
hodinu, během kynutí 2 krát promísíme.
Z vykynutého těsta vyválíme hada, rozkrájíme na jednotlivé dílky, 
které plníme náplněmi (povidla, tvaroh, mák) a dobře uzavřeme. 
Vkládáme do pekáče vymaštěného sádlem nebo máslem. Každou 
buchtu taktéž potřeme ze všech stran, aby se nám vzájemně ne-
slepily.
Když vyplníme pekáč, pečeme ve vyhřáté troubě při 170 °C do-
zlatova.
Ještě teplé buchty potřeme rozpuštěným máslem smíchaným s ru-
mem.
Necháme vychladnout, na talíři buchty pocukrujeme moučkovým 
cukrem.

Redakční rada Školáčka

Tentokrát přinášíme recept pro šikovné maminky, upéct totiž pravé pohádkové buchty, bez 
kterých by se žádný správný Honza neobešel, není nic jednoduchého.

Zuzana Macháčková, 9. A Karla Šimková, 2. B

Agáta Fatěnová, 2. B

Elen Esterková, 3. B 

Viktorie Sasínková, 7. A

DÍLA NAŠICH ŽÁKŮDÍLA NAŠICH ŽÁKŮ
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Štěpánka Maděryčová, 8. A

Simona Bartošová, 6. B

Barbora Herková, 2. B

Správné odpovědi ze str. 20: 1. b), 2. a), 3. b), 4. c), 5. a), 6. c), 7. b), 8. a), 9. c), 10. b)

24



ŠKOLÁČEK22


