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ÚVODN ÍKÚVODN ÍK

Milé čtenářky a čtenáři,

zdraví vás po čase celá redakce Školáčka. Zdá se, že zima už končí (aspoň doufá-

me, i když sněhu jsme si bohužel neužili – aspoň že naši sedmáci vcelku ano – jak 

se můžete dočíst v článku o horách) a svorně se těšíme na jaro, které nás snad víc 

probere k životu – jestli ale na nás nepadne velká jarní únava ☺. V tomto čísle 

najdete hodně zpráv o tom, co se všechno v posledních třech měsících událo, je tu 

i hodně fotek, tak se třeba na nějaké poznáte! Celé číslo provázejí vybrané nejlepší 

návrhy loga našeho časopisu – tuto soutěž jsme vyhlásili v minulém čísle. Který 

návrh vyhraje - o tom rozhodnete vy, čtenáři, pokud dáte hlas konkrétní mu obráz-

ku (nebo spíš autorovi, který je tam uvedený) na emailu skolacekdb@seznam.cz

Přejeme všem, ať se jara brzo dočkáme a ať je nejen ve škole veselo.

redakce

NÁVRHY LOGA ČASOPISU ŠKOLÁČEK

Eliška Zámečníková, 6.A

Lukáš Moravanský, 6.A
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SLOVO ŘED ITELE ŠKOLYSLOVO ŘED ITELE ŠKOLY ŠKOLN Í  ZPRÁV IČKYŠKOLN Í  ZPRÁV IČKY

PADESÁT TISÍC…

Za touto základní číslovkou se může skrývat 

ledacos: 50 000 milimetrů je vodní sloupec kvalit-

ní nepromokavé bundy, 50 000 kilometrů je jeden 

a  čtvrt obvodu rovníku, za 50 tisíc korun pořídíte 

2 nové školní tabule. 50 000 metrů měří nejznámější 

běžkařský závod Jizerská padesátka, 50000 obyvatel má Jihlava, město v kraji Vyso-

čina… Bezmála 50 000 km čtverečních má rozlohu Slovenská republika…

Ale hlavně: tohoto čísla dosáhly i naše školní webové stránky, které od 15. 3. 2008, 

kdy jsme začali přístupy na školní web počítat, navštívilo již 50 000 návštěvníků. 

Kulaté cifry 50000 jsme dosáhli v pondělí 20. 2. 2012.

Mám radost nejen z tohoto úctyhodného čísla, ale především z množství infor-

mací, které jsou na stránkách všem zájemcům k dispozici. Kdybych měl zmínit, co 

všechno lze na našich stránkách najít, vydalo by to na samostatné číslo Školáčka. 

Rád bych touto cestou tedy poděkoval těm, kteří na „webovky“ přispívají, to jest vět-

šině pedagogických pracovníků školy. Děkuji i vám, čtenářům našich stránek, díky 

kterým jsme tohoto úctyhodného čísla dosáhli. A protože není kouře bez ohně, vel-

mi děkuji našemu webmasterovi panu Holkovi z Vracova, který stál u zrodu nových 

stránek a stojí při nás doposud (a má s našimi příspěvky a připomínkami nekoneč-

nou trpělivost ☺). 

Přeji tedy našemu webu www.zsdolboj.cz, abychom na něm nalézali samé dob-

ré zprávy a aby se bez úhony dočkal první stovky tisíc přístupů. 

Martin Maňas

PAPÍROVÉ VÁNOCE ANEB JEŽÍŠKOV

V sobotu 10. prosince 2011 se v naší základní i mateřské škole potkávaly skupinky  

dětí, jejich rodičů i babiček a dědečků,  kteří přišli nasát předvánoční atmosféru. 

Pro všechny byly ve třídách připraveny výtvarné dílny – vyráběla se přáníčka, kor-

noutky, vánoční krabičky, ozdoby 

z těsta, ale taky třeba hezké obrázky 

ubrouskovou technikou… Krásně 

voněly perníky, které si děti zdobi-

ly a  taky cukroví, které se peklo ve 

školní kuchyni. Nejvíc ale asi voněl 

punč, který zahřál dospěláky a zřej-

mě jim chutnal, protože se vypily 

dva velké hrnce. 

Paní učitelky také připravily výsta-

vu výrobků, které vytvořili kluci 

a holky na prvním i druhém stupni – byli tu k vidění různí andělé, čertíci, adventní 

věnečky, výrobky z keramiky aj. Všechno to byly věci moc pěkné, často bylo vidět, že 

i z obyčejného papíru, kousku látky 

nebo třeba kelímku se dá vytvořit 

krásná věc.

Kdo chtěl, mohl si také koupit 

šperky v  obchůdku paní dráteni-

ce, ubrus nebo tašku v  textilním 

obchůdku a  nebo třeba vyšívanou 

zástěru.

Jak už je dobrým zvykem, sou-

částí odpoledne bylo vystoupení 

muzikantů, tentokrát zejména z řad 

čtvrťáků. Pásmo s  nimi nacvičila 

paní učitelka Klubusová a  zahráli 

nám a zazpívali spoustu pěkných koled. Sobotní odpoledne se vydařilo. Díky všem, 

kteří je připravili a díky všem, kteří přišli a vytvořili adventní pohodu. 

Na naší škole se pořád něco děje. 

Přinášíme přehled toho, co se událo od prosince do konce února
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NÁVŠTĚVA SKANZENU

Dne 6. prosince 2011 se první stupeň vydal na návštěvu Skanzenu ve Strážnici. 

Cesta trvala asi půl hodiny. Přijeli jsme na místo, kde se před námi otevřel starý svět 

– svět našich babiček. Nejdříve jsme šli do obchůdku, kde nám paní průvodkyně 

řekla, co nás čeká a jak lidé dříve žili. Paní nám také zahrála na starobylou píšťalku 

a ukázala zajímavé věci, např. 

velmi starou holubičku, která 

se dávala dětem nad postýl-

ky. Potom jsme si mohli něco 

koupit. Po návštěvě obchodu 

na nás čekal pán, který nás 

provázel po celém areálu, 

a  dovedl nás za Mikulášem, 

anděly a čerty. 

Co myslíte, že jsme od nich 

dostali? To, co dřív dostávaly 

děti od Mikuláše - křížaly - 

sušená jablka.

Aneta Urbánková, 5.A

ŠKOLNÍ PARLAMENT V HODONÍNĚ

Dne 11. 12. 2011 jel náš Školní parlament podívat se na školu Červené domky 

v  Hodoníně. Do Hodonína jelo 12 lidí - zástupců jednotlivých tříd. Ve škole nás 

přivítal pan ředitel a celý jejich parlament. A my jsme řekli několik informací o naší 

škole, snědli jsme jejich vynikající buchtu, u které jsme si povídali s místními učiteli, 

a pak jsme si prohlédli areál školy. Jejich škola je velká, má krásné třídy a velkou tělo-

cvičnu. Škola se dělí na několik pavilónů. Pak jsme se rozloučili a odjeli jsme domů.

Zpracoval Adam Jakúbek, 6.A

AQUAPARK VYŠKOV

Dne 20.12.2011 jsme navštívili aquapark Vyškov. Jak jsme jeli, zastavili jsme se pro 

žáky   Mutěnské školy Po příjezdu jsme přešly do šaten, kde jsme se převlékli do 

plavek a šli jsme do bazénu. Nejdřív jsme vyzkoušeli tobogán a další zábavu. Výlet 

se podařil, tak příští rok chceme jet zase.
A. Urbánková, 5.A

PŘEDVÁNOČNÍ ČTVRTEK 
VE ŠKOLE

Poslední den před vánočními prázd-

ninami jsme podobně jako minulý rok 

prožili netradičně. Dopoledne se nes-

lo v  duchu „vánočních dílen“ – pekly 

a  zdobily se perníky, v  učebně výtvar-

né výchovy se vyráběla vánoční přání, 

v  nové hudebně se promítal vánoční 

fi lm USA Peter Pan. Kdo chtěl, mohl 

si také v  počítačové učebně zkusit IQ 

testy a další vědomostní soutěže. Spor-

tovci se vyřádili v  tělocvičně – sice se 

nekonal avizovaný turnaj ve stolním 

tenise, ale úspěšně jej nahradil fotbalo-

vý turnaj. I milovníci šachu si přišli na 

své při vánočním šachovém klání. Takže 

nabídka byla široká, a tak si každý mohl 

vybrat, co ho baví a je mu blízké.

Poslední hodina byla třídnická – to už 

byl čas pro posezení u stromečku, ochut-

návání domácího cukroví a  předávání 

dárků. Na závěr jsme si popřáli, ať všich-

ni prožijeme Vánoce v  klidu a  zdraví, 

abychom se v novém roce mohli odpo-

čatí a plní dojmů zase sejít. 
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LVK - SOLÁŇKA 2012

V pondělí 2. 1. ráno v půl devá-

té byl odjezd od školy. Naložili 

jsme věci do autobusu a  vyje-

li jsme. Po cestě jsme se dívali 

na fi lm Doba Ledová a  potom 

na seriál Comeback. Když jsme 

přijeli, vyložili jsme věci z auto-

busu a dali jsme je do skibusu. 

Potom jsme se vydali na cestu 

k  chatě. Když jsme tam přisli, 

rozešli jsme se do svých pokojů 

a vybalili si tam věci. Pak jsme se 

rozdělili do skupin – ti, co uměli 

lyžovat, šli na svah a ti ostatní se 

šli učit základní kroky. Pak byla 

večeře a po ní večerní program 

a hry ve skupinách, do kterých 

jsme byli rozděleni (Franklini, 

Anonym, Bombarďáci, Píííp, 

Atletik.com a  Jágr tým). Ještě 

byla písnička před spaním a pak 

jsme šli spát.

V úterý ráno jsme šli na snída-

ni a pak jsme šli lyžovat . Půlka 

lidí jela zase na velký svah a  ta 

druhá půlka jela skibusem na 

menší svah s lanem a kobercem. 

Vrátili jsme se okolo 12 hod. Byl 

oběd a  odpolední klid. Ve 14:00 

nás čekalo zase lyžování, to jsme 

si užívali (no, asi jak kdo☺) až 

do čtyř hodin a  pak jsme měli 

asi dvě hodiny volno. Následo-

vala večeře a pak byl zase výbor-

ný večerní program – hráli jsme 

bombu, písnička a večerka.

MBUNDA AFRIKA

Dne 24. ledna celá škola šla 

na koncert do Obecního domu. 

Vystoupila tu skupina Mbunda 

Afrika – 4 borci, kteří hráli na bub-

ny. Vyzvali dobrovolníky i „nedobrovolníky“ na 

pódium, aby se naučili jejich tanci a pohybu. Prý 

to připomínalo zumbu, bylo to teda dost namá-

havé a někteří se málem dostali do tranzu... 

Něco o bubenících: 

• Jejich skupina vznikla tak, že byl nějaký africký 

spolek pro charitu, kde se oni setkali a vznikla 

jejich skupina s cílem pomáhat Africe, předsta-

vit zdejší kulturu

• V  českém překladu znamená Mbunda Afrika 

Bubny z Afriky

• Vedoucí skupiny umí obstojně česky (několik 

let tu studoval a žije tu skoro 15 let)

• Vydali v Čechách už i CD, mají hodně koncertů

• Hudebníci jsou stále duší domorodými Afri-

čany, zajíždějí velmi často do své domoviny 

a jejich výdělky z představení končí v humani-

tární organizaci podporující chudé obyvatele 

Afriky

Sabina Šenkyříková a Marie Bařinová, 7.A

Ve středu byl narušený program, protože prše-

lo. Lyžovat šlo jen pár lidí a ti šli na velký svah.

Po obědě jsme jeli do Rožnova pod Radhoštěm 

na kryté koupaliště, kde jsme se hodinu koupali. 

Když jsme se vrátili, bylo zase volno, které jsme 

různě vyplňovali, a pak večeře, večerní program, 

písnička a večerka.

Čtvrtek proběhl celkem normálně, dopoledne 

i odpoledne jsme lyžovali, vše bylo, jak mělo být. 

Problém nastal až při večerním programu, kdy 

vypadl proud v celé budově, takže byl program 

předčasně ukončen.

V pátek už jsme téměř všich-

ni byli na velkém svahu. Dopo-

ledne bylo normální lyžování 

a odpoledne se jel slalom. Večer 

byl karneval, sešly se dob-

ré „masky“ a  volili jsme Miss 

a Misáka našeho lyžáku.

2. Vicemiss byla Monika Ků-

řilová, jako 1. Vicemiss skončil 

nečekaně p. učitel Zmrzlík:) 

a jako Miss byla zvolena Andrea 

Minaschková ze 7.B. 

2. Vicemisák byl Mates Kope-

ček (od p. učitelky Kouřilové) 

1. Vicemisák byl Pavel Möse 

a jako Misák nebyl zvolen nikdo 

jiný než Filip Pospíšil

Sobota už byla opět ve zna-

mení lyžování, dopoledne se 

lyžovalo na svahu a odpoledne 

šlo asi 10 lidí na běžky. Večer 

proběhl velmi dobře, rozdáva-

ly se diplomy a  vyhlašovaly se 

vítězné skupiny. Po programu 

byla diskotéka, která se protáh-

la až do neděle.

V  neděli jsme se chystali 

k  odjezdu. Když jsme se sbali-

li a  všechno uklidili, tak jsme 

se ještě chvíli dívali na videa 

z  lyžování. Pak už jsme šli na 

místo, kde nás čekal autobus, 

a vyrazili směrem Bojanovice. 

Všem se nám na horách moc 

líbilo. Bylo to prostě super.

za sedmáky a další lyžaře

Václav Guliš, 7.A
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ

V pátek 20. ledna se v naší nové 

hudebně konalo školní kolo Reci-

tační soutěže. Jsme rádi, že se 

přihlásilo mnoho šikovných reci-

tátorů. Pro porotu nebylo vůbec 

jednoduché vybrat ty nejlepší. Ti 

starší si vybírali většinou básně 

z  Kytice od K. J. Erbena a  něk-

terým se opravdu povedly. Jestli 

si dobře pamatuji, tak v  1. třídě, 

nebo v 2. třídě se říkaly básně od 

Jiřího Havla a Jiřího Žáčka, které nás i pobavily. Eva Krejčí si vybrala opravdu dlouhou 

a namáhavou básničku (sama jsem ji četla a musela to být pro Evu fuška). 

Nakonec to porota rozhodla takto:

1. KATEGORIE – 1. třída
1. místo – Petr Zámečník

2. místo – Filip Vévoda

3. místo – Miriam Maděryčová

2. KATEGORIE - 2. a 3. třída
1. místo – Kateřina Zámečníková

2. místo – Vít Martínek

3. místo – Silvie Veselá

3. KATEGORIE - 4. a 5. třída
1. místo – Petra Petrášová

2. místo – Marek Červenka

3. místo – Adéla Bílíková

 

4. KATEGORIE – II. stupeň
1. místo – Eva Krejčí, 8. A

2. místo – Jitka Nedvědická, 8. A

3. místo – Ivana Mráková, 7. A

Gratulujeme                                  Leona Jordánová, 7.A

FLORBAL - DĚVČATA

Nejprve jsme vyhráli okresní kolo, které se konalo zde v Dolních Bojanovicích 

7. 12. 2011, a pak už nám nic nebránilo vydat se na cestu do nedalekých Pohořelic 

zahrát si s nejlepšími týmy z Jihomoravského kraje. 

Dne 25. 1. 2012 jsme se konečně dočkali a vyrazili na tu ,,vydřenou“ cestu. Sraz 

byl v 7 ráno před školou. Otec Petr nám půjčil farní auto a mohli jsme vyrazit. Naše 

sestava byla: Nikča Ďurinová, Ivča Mráková, Lejča Jordánová, Denča Zhřívalová, 

Elča Kašníková, Terča Chmelařová, Sabča Hubáčková a ,,golmanka“ Elča Komosná.

Dorazili jsme na určené místo, našli šatny a převlékli se do ,,svých“ dresů. V prv-

ním zápase jsme nastoupili proti Šitbořicím. Jako druhé nás čekalo Brno a třetím 

soupeřem byly Letovice. 

Naše výsledky jsou:

Dol. Boj vs. Šitbořice 2:3

Dol. Boj vs. Brno 4:2

Dol. Boj vs. Letovice 0:2

Nakonec jsme hráli o 3. místo pro-

ti Šitbořicím a rozdrtili je 6:1..:))

Pan učitel Zmrzlík nás pozval 

na kofolu do 3*** hotelu, pak jsme 

nasedli do auta a vyrazili unavené, ale 

šťastné zpátky domů. Ve škole jsme 

se pochlubili i  panu řediteli. Takový 

byl náš den s velkým ,,D“. A jen dou-

fáme (a budeme se o to snažit), že se 

nám bude dařit i v dalších turnajích. 

Všem, kdo nám drželi palce, moc 

děkujeme..!!! :)) 

Ivana Mráková 

a Nikola Ďurinová, 7.A
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NAŠE VELKÁ CHVÍLE 
ANEB JAK JSME TO VŠECHNO NAKONEC ZVLÁDLI…

Chtěla bych vám povyprávět delší a snad i zajímavý příběh - příběh o naší poloné-

ze. Koncem října jsme si s holkama začaly vybírat barvu šatů. Samozřejmě jsme se 

neshodly a skoro všechny se pohádaly, někdo chtěl modrou a někdo zase fi alovou. 

Ale nakonec jsme se dohodly a zvolily modrou.

V listopadu už byla látka připravená u Aničky Jansové. A poté jsme hledaly šikov-

né švadleny, které by nám ty šaty – podle našich představ ušily. Ale také jsme začali 

v listopadu nacvičovat polonézu, zkouška byla každý pátek ve dvě. Náš první ples 

byl 27.1. - Regionální ples, který je u nás jednou za 10 let. A zrovna to vyšlo na nás, 

nejdřív jsme rádi nebyli, ale zase jsme si mohli polonézu vyzkoušet na veřejnosti 

ještě před generálkou. Čas ubíhal rychle - najednou bylo 16. 2. a ten den byla veřej-

ná generálka naší polonézy v Obecním domě. Přišlo se na ni podívat vcelku dost 

lidí. Byli jsme celkem v pohodě, možná trochu 

nervózní, ale to už tak bývá…

Pak už nastal den D - 18.2. - ples SRPDŠ. 

Všechny holky došly nádherně upravené, nače-

sané a i klukům to seklo. V půl deváté jsme po 

slavnostním nástupu začali tančit polonézu. 

Skončila velkým potleskem. Hurá, zvládli jsme 

to! Nesmím také zapomenout na stužkování. 

Stužky nám předal pan učitel Zmrzlík a paní uči-

telka Kramářová. Poté bylo sólo s rodiči. Pomá-

hali jsme pak při tombole. Ples se vydařil a všem 

se moc líbil. Myslím, že pro všechny to byl hezký 

zážitek.
za deváťáky A. Harcová

Okresní kolo vědomostní soutěže Bible a my se konalo i letos ve Strážnici. Zúčast-

nili se ho i 3 zástupci naší školy, kteří se stali nejprve vítězi našeho školního kola 

– a to:

Martin Fatěna z 5.A – (I. kategorie) – vybojoval 8. místo

Viktor Maděryč ze 7.B – ( II. kategorie) – obsadil 3. místo

Petra Bílíková z 8.A – (III. kategorie) – se umístnila na 10. místě

Viktor Maděryč postoupil do krajského kola, které se konalo 1. 3. v Brně.

BIBLICKÉ KLÁNÍ V BRNĚ

1. března jsme společně s paní učitelkou Marií Dvořákovou, která je zároveň moje 

třídní, vyrazili v 7 ráno autobusem a poté vlakem do Brna. V 9.15 jsme dorazili 

na Biskupské gymnázium, kde proběhla registrace. Pak jsme čekali do 10 hod, než 

dorazí ostatní soutěžící a v 10.00 hod. proběhlo ofi ciální zahájení soutěže. Zúčast-

nilo se celkem 14 okresů, vždy po 12 žácích, kteří soutěžili po třech celkem ve 

4 věkových kategoriích. Čekal nás test týkající se Skutků apoštolů (kniha z Nového 

zákona) a k  tomu několik záludných otázek napříč celou Biblí. Hodnotí se počet 

správných odpovědí, ze kterých vznikne tajenka. 

Ve čtvrtek 23.2 2012 v 16 hod to 

vypuklo. Co? 

No přece karneval v družině. Byly tam 

různé masky – třeba piráti,princezny, 

víly, vojáci, čarodějnice a další super 

masky .

Sešlo se tam asi 50 dětí od školky až 

po páťáky. Hráli jsme tam různé hry, 

například: sedni si rychle – ubírání 

židliček, provleč provázek a nechybělo 

také tancování s balónkem v páru.

Byla tam jako každý rok bohatá tombola, kde každý vyhrál nějaký dárek. Hodně 

jsme se taky občerstvovali různými dobrotami. Všem se karneval moc líbil, byl to 

prostě hukot.
Magda Tlachová, 5.A

MASOPUST ZAČÍNÁ... 
KARNEVAL V DRUŽINĚ

S outěž BIBLE A MY
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CO NÁS ČEKÁCO NÁS ČEKÁ

AKCE, NA KTERÉ SE MŮŽEME TĚŠIT:

17. 3.  – Jarní tvoření ve školní družině – děvčata 3. a 4. třída

27. 3.  – pěvecká soutěž Skřivánci ze Slovácka – Hovorany

30. 3.  – Den a Noc s Andersenem
od 3. 4.  – kurz plavání – druháci a třeťáci

14. 4.  – regionální pěvecká soutěž ve Starém Poddvorově

16. 4.  – Představení o dopravní výchově – 1. až 4. třída

20. 4. – Návštěva ZOO Hodonín – sedmáci

4. 5.  – super akce Den Země 
11.-18. 5. – Škola v přírodě – Beskydy, Dolní Bečva – 3. až 5. třída 

15. 5.  – prezentace Absolventských prací – deváťáci  

27. 5.-3. 6. – Itálie – Caorle – osmáci a deváťáci 

5.-8. 6.  – tradiční Trojutkání – Úpice
26. 6.  – mega akce Školní akademie – Obecní dům – to bude mazec ☺

A taky samozřejmě jistě nezapomenutelné školní výlety a sportovní utkání. Takže se 

určitě máme na co těšit!!!                                                                                       redakce

Tady by mohli někteří koumáci (luštiči tajenek) namítnout, proč když žák neví 

správnou odpověď na některou z  otázek, prostě nedoplní nejdříve tajenku, aby 

dávala smysl, a zpětně pak nezaznačí správnou odpověď na otázku. Tak takhle jed-

noduché to není. Tajenky jsou sestavené tak, aby byl tento postup znemožněn. Tak 

například: pro nejmladší kategorii byla písmena v tajence přeházená, v další kate-

gorii byla jména čtyř Davidových služebníků, v další byla tajenka německy a navíc 

pozpátku, v jiné jsou schválně velmi dlouhá slova,…

U všech účastníků bylo cítit napětí z toho, jaké otázky nás tentokrát čekají. Bylo 

slyšet šeptání, cvakání tužek, posouvání židlí… a to až do chvíle, kdy zaznělo oče-

kávané „START“. V té chvíli vše utichlo a bylo slyšet jen šustění papírů s textem. 

I já jsem se uklidnil a postupně jsem odpovídal na jednotlivé otázky. Nejprve jsem 

vyplnil všechny lehčí otázky a pak jsem přešel k těm těžším. Nejtěžší pro mě byly 

ty, které se přímo netýkaly Skutků apoštolů. Tady jsem musel tipovat nebo hledat 

v paměti, co jsem o tom kdy slyšel nebo četl. Test je limitován 30 minutami.

Přestože mě test bavil, na prvních 6 pozic jsem se nedostal. V mé kategorii postou-

pilo 6 děvčat. I tak je to pro mě dobrá zkušenost.

Viktor Maděryč

VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ JE VESELOVE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ JE VESELO

Minule jsme představili druhé oddělení družiny, kterou vede p. vychovatelka 

V. Pavková a teď je to družina pro prvňáky, kterou má na starosti p. vychovatelka 

M. Jašková. 

Velký úspěch měl karneval, který se i letos konal v družině a o kterém jste si mohli  

přečíst na straně 11.

Je jasné, že v družině není pro nudu místo – je tam akční nálada, hodně se vyrábí 

- však si to můžete na fotkách prohlédnout sami:

Veselí sněhuláci na dveře Karnevalové masky – vymý-

vaná technika

Sraz sněhuláků☺

Hrníček - malování na porcelán Výroba dobrot pro ptáky

13



ŠKOLÁČEK ŠKOLÁČEK14 15

družině. Ale anglický jazyk mne oslovoval 

mnohem víc a když jsem dostala nabídlku na 

učení pomaturitního studia v jedné jazykové 

škole v Hodoníně, neváhala jsem a přijala ji. 

Od té doby působím jako lektorka anglické-

ho jazyka v Hodoníně a okolí. A od listopadu 

učím i u vás, v Bojanovicích. 

 

2. Když jste byla malá, chtěla jste se stát 

učitelkou?

Nevzpomínám si, že jsem jako malá chtěla 

být učitelkou. Nějakou dobu jsem byla pře-

svědčená že budu pracovat v knihovně nebo 

budu mít co do činění s divadlem. K tomu 

prvnímu mne vedla láska ke knihám, to dru-

hé jsem už brala vážněji a nějakou dobu jsem 

to i studovala. Ale učitelství mi nikdy nebylo 

cizí vzhledem k tomu, že by se učitelé našli 

i u nás v rodině a docela dost jich je i mezi 

rodinnými známými.

 

3. Jak se vám líbí naše škola a jak se vám 

tu učí?

Škola je moc pěkná a tím pádem se mi v ní 

i dobře učí :-) 

 

4. Rozumíte si se žáky a s učiteli?

Učím tu jen krátce a tak si myslím, že veš-

keré vztahy se teprve vyvíjí. Ale musím ocenit 

velmi vstřícný přístup mých kolegů ke mně 

jako k někomu, kdo nastoupil do rozjetého 

vlaku a vlastně se pořád rozkoukává. A co se 

žáků týče, tak jsem zatím optimista a i když 

jsou někteří občas příliš upovídaní a někteří 

se neučí tolik, jak by mohli, tak si přesto mys-

lím že jako celek jsou fajn. Doufám, že mi toto 

přesvědčení ještě dlouho vydrží:-)

 

5 Jaké máte koníčky?

Díky studiu a práci nemám na koníčky tolik 

času, kolik bych chtěla mít. Ale když nějaký 

volný čas mám, tak čtu, chodím do kina, do 

divadla, ráda trávím čas se svou malou nete-

ří, rodinou a přáteli. Taky ráda plavu, lyžuji, 

hraji volejbal nebo stolní tenis. A moc ráda 

cestuji. 

 

6. Co ráda čtete?

Skoro všechno:-) Ale mezi mé oblíbené 

autory patří například Jana Štroblová, Anna 

Achmatovová, Tom Stoppard, Oscar Wilde, 

Marina Carr, Jon Fosse, Neil Gaiman, Haruki 

Murakami, Paul Auster nebo Terry Pratchett, 

či Peter Ackroyd. Ale taky byste v mé knihov-

ně našli Medvídka Pú od E.A. Milneho nebo 

sebrané stripy Peanuts a Garfi elda.

7. Co ráda posloucháte?

Kromě rapu poslouchám téměř vše. Oblí-

bených interpretů mám málo, spíš mám 

oblíbená alba. V poslední době jsem se opět 

vrátila k poslechu Th e Best of Th e Doors, alba 

Felt Mountain od Goldfrapp, nebo Nirvana 

Unplugged in New York. Jinak mě ještě nezkla-

mali Queens of the Stone Age, Spinerette, Th e 

Dresden Dolls, Amanda Palmer, Nick Cave, 

PJ Harvey, Tori Amos nebo Pearl Jam. 

Připravily S. Šenkyříková 

a M. Bařinová, 7.A

ZEPTAL I  JSME SE ZA VÁSZEPTAL I  JSME SE ZA VÁS

Po mateřské dovolené se na první stupeň vrátila paní učitelka Svobodová. Požádali 

jsme ji o krátký rozhovor:

OTÁZKY PRO PANÍ UČITELKU SVOBODOVOU

Jak se vám učí na naší škole?

Učí se mi dobře. Dělám práci, která mě 

baví, takže jsem spokojená.

Když jste byla malá, chtěla jste být učitel-

kou?

Měla jsem jasno od první třídy ZŠ. A dosud 

mě to nepustilo… Díky, pane učiteli….!

Jaké čtete knížky?

Nejraději ty dětské v  obležení svých dvou 

synů. Jinak jakékoliv, ve kterých najdu „život-

ní moudra“a duševní posilu pro všední dny. 

Slabost mám pro knihy Marka Orko Váchy 

a Anselma Grüna .

Rozumíte si s učiteli?

Doufám, že ano… Z mé strany je spokoje-

nost.

Co vás na učitelování baví a naopak.

Baví mě pohybovat se ve „světě dětí“. Jsou 

upřímné a bezelstné. Nabijí mě jejich úsmě-

vy a radostné jiskřičky v jejich očích. Nebaví 

OTÁZKY PRO PANÍ UČITELKU DOKOUPILOVOU

Asi si všichni všimli, že od listopadu máme na naší škole novou angličtinářku – paní uči-

telku Ivanu Dokoupilovou. Protože toho o ní víme málo, požádali jsme ji o rozhovor:

mě,když vidím,že jsem děti činností nezauja-

la.

Co byste na naší škole změnila?

Kromě postupného materiálního obmě-

ňování a  dovyvabováví (což však závisí na 

fi nančníchmožnostech) mě nic nenapadá!

Připravil Adam Jakúbek, 6.A

1. Odkud pocházíte a kde jste vyučovala?

Narodila jsem se, vyrostla a doteď žiji 

v Hodoníně. Napřed jsem začala učit na 

základní škole v Krumvíři. Tam jsem něko-

lik let učila angličtinu a pár měsíců jsem si 

vyzkoušela i práci vychovatelky ve školní 
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tím měl dobře, nic špatného jsem na svědo-

mí neměl, ale dali mě do Bojanovic a vidíte, 

zůstal jsem tady. Takže Bojanovice nebyly 

tak strašné, jenom v té době nebyly populár-

ní, protože hodně lidí si udrželo svoji víru 

a  nepřestalo chodit do kostela. Byl jsem tu 

několik roků ředitelem a byl jsem nestraník. 

Jenže tenkrát byla podmínka, že každý, kdo je 

na vedoucím místě, musí být členem Komu-

nistické strany. Jenomže to já jsem nechtěl. 

Proto jsem za nic na světě nechtěl vzít místo 

ředitele a jasně jsem jim to řekl, že do strany 

nevstoupím nikdy, takže to nemůžu vzít. Oni 

říkali, že seženou do září nějakého straníka, 

tak abych to na půl roku vzal. Tak já jsem to 

vzal a byl jsem tady nakonec celých 14 roků, 

než mě vyhodili. Protože se k  nám během 

toho půl roku přišlo několik zájemců, co by 

to místo chtěli vzít, podívat, ale když viděli ty 

podmínky, tak už je na škole nikdo neuviděl. 

Tady pomáhali důchodci, takže kdo měl 

ještě sílu, tak šel učit. Jednu dobu tady uči-

lo  devět důchodců, což byla skoro polovina 

všech učitelů. Tenkrát nebyl dostatek učitelů, 

tak absolventi gymnázií šli učit do Bojanovic. 

Bylo to z toho důvodu, že tomu režimu Boja-

novice dost nevyhovovaly. Pak se plánovalo, 

že se bude stavět škola v Prušánkách, Čejko-

vicích a Bojanovicích. No a nakonec to vyšlo, 

že postavili v Prušánkách, pak v Čejkovicích 

a na posledním místě v Bojanovicích. I když 

ty podmínky u nás byly daleko, daleko horší. 

Tak to prostě bylo. 

Děkujeme za rozhovor. 

připravila Veronika Pazderková

TROCHA POEZ IE NEUŠKOD ÍTROCHA POEZ IE NEUŠKOD Í

Tuto moc pěknou báseň Jana Skácela si vybrala pro recitační soutěž 

Eva Krejčí. Vybrala dobře, stojí za to si ji přečíst a popřemýšlet o ní 

- je rozsáhlejší, otiskujeme jen její první část.

Uspávanka s bílými anděly a modrým ptáčkem
Autor: Jan Skácel

To bylo dávno, dávno, dávno...

A tenkrát dávno svět se dělil

na lidi, kteří jen tak byli, 

a potom ještě na anděly.

Co bylo dávno, bylo dávno,

nás zajímá dnes,

a v místech, kde dnes kouří město,

stál kdysi dávno hustý les.

Ten les tam ale dávno není,

dva stromy všeho všudy jen,

ostatní lidé přiložili

v kuchyni doma u kamen.

A zatímco především jídla

tak náramně si hleděli,

andělé měli krásná křídla,

a proto byly anděly. …

Přinášíme pokračování zajímavého rozhovoru s bývalým učitelem a ředitelem bojanovské 

školy – když ještě naše škola sídlila v nynější budově Základní umělecké školy.

Rozhovor s panem učitelem Pitlachem - pokračování

Jaké bylo vybavení tříd? Jak to vypadalo 

v některých vyučovacích hodinách?

No, vybavení tříd bylo hrozné. Všechno sta-

ré, v každé třídě kamna, kde se topilo uhlím, 

šatny žádné, jen pár regálů na chodbách, sta-

ré záchody. Tělocvičnu jsme neměli, a tak se 

chodilo cvičit do sálu u staré Mateřské školky. 

Chodit cvičit jsme mohli jen někdy – bývaly 

tam totiž velké svatby - v  úterý, ne jak teď 

v  sobotu. To znamenalo v  úterý jsme cvičit 

nemohli a  ve středu se tam uklízelo, takže 

zbývaly jenom 3 dny: pondělí, čtvrtek, pátek. 

A vlastně ještě i sobota, protože tenkrát se uči-

lo ještě v sobotu.

Teď si vzpomínám, že jednou jedna profe-

sorka z  Obchodní akademie říkala, že jsou 

„…strašný křemely, ty děcka z  Bojanovic…“ 

A  já povídám: „Tomu se nedivte, protože 

veškeré nářadí, v  tělocvičně co máme, jsou 

jedny polámané bradla, kůň o  třech nohách 

a žíněnky.“ To bylo všechno a přitom ten sál 

sloužil pro taneční zábavy, svatby, no pros-

tě co se v dědině hnulo. Takže děcka neměly 

možnost se vyžit po sportovní stránce.
 

Jak byli žáci „poslušní“? Jaké „darebačiny“ 

prováděli? Jak za ně byli trestnáni? 

No, tak to víte, že vždycky něco bylo, že byly 

nějaké výchovné problémy, ale když teď slyším, 

co žáci si dovolí ve třídách dělat, tak se nesta-

čím divit. Situace je teď úplně jiná, protože už 

22 roků neučím. Děcka dřív taky vyváděly, ale 

vyřešilo se to na místě a byl klid. 

Vzpomenete si na nějakou příhodu?

No jistě, těch zážitků bylo hodně. Teď když 

mě třeba volají žáci, už jako dospělí lidé, na 

společná setkání (srazy) a vzpomínají na růz-

né zážitky, tak se dozvídám to, co jsem nevě-

děl, oni mně to říkají až s odstupem času.

Třeba, já jsem měl rád vždycky květiny a já 

jsem je pochválil, když donesli kytky do tří-

dy. Pak jsem vždycky k tomu přičichl, když to 

bylo kvítko, které pěkně vonělo a  jeden žák, 

teď už tatínek, mi říkal: „Vy jste nás zklamal, 

my jsme donesli krásnou kytici šeříků a posy-

pali jsme ji šňupavým tabákem a říkali jsme 

si, učitel dojde a první bude chválit, že jsme 

dali pěknou kytici na stůl a  bude k  tomu 

čichat. A  vy jak naschvál jste si nepřičichl 

a  my jsme mysleli, že budete celou hodinu 

kýchat a zatím nic.“ 

Nebo si vzpomínám, jak jsem byl s děckama 

na výletě na Pálavě. A teď najednou přiběhly 

holky s  očima navrch a  říkaly: „Jožka spadl 

do studny.“ No tak člověk si hned představí 

studnu s  vodou, velký problém a  obavy. Ale 

to byla naštěstí studna vyschlá, asi 6 nebo 7 

metrů hluboká, obrostlá křovím. A jak se klu-

ci honili, tak jeden do toho křoví skočil a spa-

dl do té studny. Vyškrábat se ven nemohl. Tak 

jsme šli do dědiny, do první chalupy  vypůjčit 

žebř. Ten nám půjčili, kluk za chvilku vylezl 

ven, naštěstí se mu nic nestalo. Takové všelija-

ké zážitky jsme prožívali.

Je pravda, že do Bojanovic se chodilo učit 

za trest?

Ano, sem nikdo nechtěl jít. Jednou mně 

říkala ve vlaku jedna učitelka: „Co jste udě-

lal, že budete učit v Bojanovicích?“ A já jsem 

na ni zůstal hledět, protože já jsem se před-

16
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NÁVRH LOGA ČASOPISU ŠKOLÁČEK

Denisa Zhřívalová, 7.A
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Naše bývalá skupina ŠROTI míří za úspěchem

ZE SVĚTA PŘ ÍRODYZE SVĚTA PŘ ÍRODY

PÁR  ZAJÍMAVOSTÍ  O  PSOVI

Jedno z nejoblíbenějších zvířat, o kterém se říká, že je nejlepším přítelem člověka 

a umí skvěle naslouchat. Pozná člověka, který z něj má strach, ale pozná taky člověka, 

který mu chce ublížit. Proto se brání, i když to pro nás často 

dost bývá nepříjemné. 

Celosvětová populace psů je odhadována na 500 miliónů, 

přičemž toulavých a opuštěných psů je minimálně 370 miliónů.

Nejznámější plemena psů:

německý ovčák (= vlčák),

dobrman,

jezevčík, 

foxteriér

a kokršpaněl
připravila Kristýna Kaňová, 7.B

 

Svátek sv. Valentýna je rozšířený po 

celém světě a  v  posledních letech se 

stále více slaví i  u  nás, i  když se tomu 

někteří Češi ještě brání a 14. únor zatím 

v Čechách není tolik v oblibě jako v něk-

terých zemích .Sv. Valentýn není výmysl 

dnešní doby, ale byl skutečnou historic-

kou osobností. Moc o něm nevíme, jen 

z dokumentů lze vyčíst, že zemřel v roce 

269 (14. února) a byl prohlášen svatým. 

Vykonával v Římě kněžský úřad v době 

panování císaře Claudia II. Gothica 

(268-270).

Legenda ze starého Říma vypodobňuje 

Valentýna jako ctnostného, počestného 

a moudrého člověka. O jeho moudrosti 

se doslechl i císař a povolal si Valentýna 

k sobě. 

Přikázal městskému prefektovi Astorio-

vi, aby na Valentýna dohlížel a ten si vzal 

Valentýna domů. Tam se Valentýn setkal 

s  krásnou, ale nevidomou dcerou pre-

fekta. Astorius požádal Valentýna, aby 

se modlil za dceřin zrak. Valentýn tak 

rád učinil, protože v sílu modliteb věřil 

a dívku si zamiloval. Zázrak se opravdu 

stal a  dívka opět viděla. O  zázračném 

uzdravení si povídal celý Řím. Pohané 

odmítli věřit v  zázrak, vtrhli do domu 

prefekta, Valentýna odvedli a za městem 

ho sťali. Navzdory trpkému osudu se stal 

Valentýn patronem věrné a čisté, lásky.

Také křesťané přejali Valentýnskou 

ZAJ ÍMÁVÁ OSOBNOSTZAJ ÍMÁVÁ OSOBNOST

PATRON ZAMILOVANÝCH - SVATÝ VALENTÝN

legendu a  spojili ji se svým světcem 

Valentýnem, mučedníkem za vlády císa-

ře Claudia II. Duševně nemocný císař 

se prý rozhodl zrušit manželství, neboť 

ženatí muži podle něj nebyli dobrými 

válečníky. Kněz Valentýn však přes císa-

řův zákaz tajně dál oddával milence, za 

což byl uvržen do vězení a  popraven. 

Poslední vzkaz, který Valentýn poslal 

dceři vězeňského dozorce před svou 

smrtí, končil slovy: „Od Tvého Valentý-

na“. A tak od té doby si v den svátku sv. 

Valentýna posílají a  dávají zamilovaní 

lidé tyto „Valentýnky“ s vyznáním lásky.

Připravil Adam Jakúbek, 6.A

„Přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, ale záleží jen a jen na vás“.

Naše bývalá skupina ŠROTI dosáhla velkého úspěchu v celostátní soutěži hudebních 

skupin „Elektrika je cool“. Ze 68 sou-

těžících kapel z  celé republiky byla 

porotou ve složení Jan. P. Muchow, 

Charlie One a  Dušan Neuwerth 

vybrána do nejlepší TOP10 a bojuje 

o  celkové vítězství. O  vítězi soutěže 

rozhodnou posluchači a  fanoušci 

svým hlasováním na stránkách www.

elektrikajecool.cz. Skupina prosí

všechny fanoušky, aby jí poslali svůj 

hlas. Hlasování probíhá jen do 

20. 3. 2012. Mockrát vám všem 

děkujeme.

Mgr. Vítězslav Navrátil, 

nehrající kapitán skupiny
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STRÁNKY PRO HOLKYSTRÁNKY PRO HOLKY

V minulém díle jsme se bavili o starých rifl ích, 
V TOMTO DÍLE BUDE TÉMA O RTECH. 

Ráno si rty jemně utři vlhkou žínkou nebo navlhčeným rohem ručníku, aby získaly 

narůžovělý lesk. Poté na ně můžeš nanést trochu zvlhčujícího krému. Pokud máš hodně 

suché rty, použij raději speciální hojivý balzám na rty. Ten si krouživým pohybem opa-

trně vmasíruj do rtů.

Nakapej si trošku medu na rty, vmasíruj a nech 15 minut působit. Med nakonec setři 

pomocí vlhkého hadříku. Nepoužívej žádnou rtěnku s obsahem pudru, protože ten by 

tvé rty zbavoval vlhkosti. 

Nejvhodnější bude, když si rty jen mírně zvýrazníš. Příliš mnoho barvy by tě mohlo 

připodobnit k papouškovi, zvláště v případě, že zároveň používáš výrazné oční stíny a 

růž na tváře. Pro běžné příležitosti se většinou doporučuje jen trochu lesku na rty. 

Pokud chceš rty zvýraznit přece jen víc, lehce si je napudruj a pak si bezbarvou kon-

turovací tužkou na rty obtáhni jejich linii. Tím zabráníš tomu, aby barva tuto linii pře-

sáhla. Pak tento obrys vyplníš rtěnkou podle své volby. Barva by se měla řídit typem 

tvé pleti, stylem oblečení a příležitostí, kvůli níž se líčíš. Na rtěnku nanes ještě trochu 

bezbarvého lesku a dílo je hotovo. 

Připravila Leona Jordánová, 7.A

NA PROVÁZKU

POTŘEBY: dlouhý kus provázku 

Tenhle vtip je neuvěřitelně jednodu-

chý a jeho úspěch závisí jen na tom, jestli 

najdete na ulici dost důvěřivé lidi. S pro-

vázkem v ruce zastavte na ulici někoho, 

kdo vypadá, že nespěchá, a vysvětlete mu, 

že  jste zeměměřič a že vám nepřišel kole-

ga. Pak ho požádejte, jestli by byl tak las-

kav a jeden konec provázku přidržel, že vy 

si jen něco změříte. Pak zmizíte za rohem 

a tam stejnou historku vykládáte jinému 

chodci. Načež se ztratíte a necháte tam stát 

dva docela cizí lidi, každého s jedním kon-

cem provázku. Pokud tam stojí ještě večer, 

vybrali jste si správné lidi. ☺

BOUŘÍCÍ KÁVA

POTŘEBY: prášek do pečiva

Úspěch většiny kanadských žertíků 

závisí na správné volbě oběti.Tentokrát 

musíte najít náruživého pijáka kávy nebo 

čaje, který ovšem rád sladí. Do cuřenky 

nasypte prášek do pečiva a přikryjte ho 

tenkou vrstvou cukru, aby váš nerozum 

nevyšel hned najevo (prášek do pečiva je 

totiž drobnější než cukr a když se člověk 

podívá, snadno jej od pravého cukru roze-

zná). A pak už jen očekávejte silně pěnící 

kávu kypící ze šálku jen vteřinu poté, co 

si vaše nic netušící oběť osladí svou odpo-

lední kávičku. ☺

STRÁNKY PRO KLUKYSTRÁNKY PRO KLUKY

KANADSKÉ ŽERTÍKY

10 NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH 

ČESKÝCH PŘÍJMENÍ:

  1. Novák 79951

  2. Novotný 54600

  3. Svoboda 53139

  4. Dvořák 46768

  5. Černý 39154

  6. Kučera 36024

  7. Procházka 35253

  8. Kováč 32011

  9. Horváth 31317

10. Veselý 28834

Připravil Václav Guliš, 7.A

NÁVRH LOGA ČASOPISU ŠKOLÁČEK

Jana Straková, 7.A

NÁVRHY LOGA ČASOPISU ŠKOLÁČEK

Erika Trávníková, 6.A Jan Bílek, 7.A
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DOPORUČUJEMEDOPORUČUJEME

Povolání: FOTBALOVÝ BRANKÁŘ

Věk 29 let. Tento velký brankářský talent 

se narodil 20. května 1982 v Plzni. S fotba-

lem začal v místní Viktorce v sedmi letech, 

v šestnácti se už postavil do brány v ligovém 

zápase. Ligu hrál za Plzeň jedinou sezonu, 

pak ho pro sebe získali chmelaři z Blšan. Tam 

vydržel až do roku 2001, kdy se stěhoval do 

pražské Sparty, která si od nákupu brankáře, 

který byl oporou reprezentační osmnáctky 

na mistrovstvích Evropy v letech 1998 (na 

tomto šampionátu dokonce dostal cenu 

pro nejlepšího gólmana) a 2000, mnoho sli-

bovala. A její vedení se rozhodně nemýlilo. 

Čech již od příchodu v brance zářil a odchy-

tal v rudém dresu celkem 12 zápasů v Lize 

mistrů, a byl jednou z příčin postupu Sparty 

do osmifi nále této prestižní soutěže. Poma-

lu, ale jistě bylo zřejmé, že Petrovi začíná být 

česká liga příliš malá a že Spartě nezbude než 

ho prodat. V únoru 2002 ho kouč Brückner, 

pod kterým dlouho hrál v  juniorské repre-

zentaci, povolal k  zápasu reprezentačního 

A-týmu na Kypru. Když pak zazářil na mis-

trovství Evropy do 21 let v  létě téhož roku, 

kde ve fi nále bravurním způsobem vychytal 

francouzské ostrostřelce v penaltovém roz-

střelu, bylo jasné, že Čech další sezonu ve 

Spartě chytat nebude. Kolem brankářského 

talentu kroužily kluby jako Arsenal Lon-

dýn či FC Barcelona, Čech dal ale přednost 

francouzskému týmu Stade Rennes, který 

se většinou krčí v  druhé půli tabulky. Petr 

podával v Rennes vynikající výkony a sklízel 

za ně oslavné ódy od francouzských médií, 

přesto však týmu, který hrál bídně, pomo-

ci příliš nemohl. Rennes stále zůstávaly ve 

spodní polovině tabulky. V reprezentaci ale 

získával jeden úspěch za druhým. Pod kou-

čem Brücknerem se čeští fotbalisté rozjeli ke 

šňůře 20 zápasů bez porážky, dařit se přesta-

lo až těsně před mistrovstvím Evropy v roce 

2004. Čech na něj přijel ověnčen cenou 

pro nejlepšího gólmana francouzské ligy 

a formu si rozhodně doma nezapomněl. Byl 

jednou z klíčových postav cesty české repre-

zentace do semifi nále, kde ji zastavili Řeko-

vé. I přesto, že Češi skončili nakonec pouze 

bronzoví, se dostal do All Stars Teamu. Po 

mistrovství se zařadil do kádru londýnské 

Chelsea. Transfer byl domluvený již delší 

dobu dopředu a ruský miliardář Abramovič 

musel vytáhnout sedm milionů liber. Ty se 

mu ale vyplácejí. Čech odsunul dosavad-

ní jedničku, Carla Cudiciniho, na lavičku 

a sám vládne obraně Chelsea. Petr je žena-

tý, s manželkou Martinou se starají o dceru 

Adélku (2008), syna Damiána (2009) a lab-

radora Maxe.

Zpracoval: Adam Jakúbek, 6.A

PETR ČECH

Film, který proběhl v našich kinech 

a získal si hodně diváků. Jen pro ty, 

kdo mají pevné nervy.

Ambiciózní Renata (Lucie Von-

dráčková) se zajímá o mystiku v sou-

časné době a začala o ní točit doku-

ment. Aby se toho více dověděla,tak 

začala navštěvovat rituály satanistů. 

Nakonec ji náhoda zavedla k legendě o dávných chodbách a katakombách v pozemí 

staré Prahy. V domě, ve kterém bydlela a jehož sklepení by mohlo být bránou do 

tajemného labyrintu, se najednou začnou ztrácet lidé, jakoby se ve sklepení pod 

domem něco probudilo k životu. Pověsti o  těchto katakombách vtáhnou do děje 

i mladého historika a Renatina bývalého přítele (Jan Zadražil), experta na statisti-

ku sklepů (Martin Zbrožek) a Renatinu exotickou spolubydlící z Kostariky Kiaru 

(Mary Coronado). Pod sklepem domu opravdu objeví podzemní chodby a  jdou 

je prozkoumat na vlastní pěst. Nekonečný Labyrint chodeb bez konce budí hrůzu 

a skupině brzy nezbývá než zoufale volat o pomoc a začít bojovat o holý život. Tepr-

ve v podzemí se navíc ukáže, že každý ze „ztracených“ má své důvody, proč se tam 

vydal. Je nebezpečnější nepřesná mapa nebo jedno dávné tajemství? Co se v Laby-

rintu skrývá? Odpovědi se ale bohužel nedožijí úplně všichni. Film ukazuje jak je 

nebezpečné zahrávat si se zlem!
Kristýna Kaňová, 7.B

LABYRINT

NÁVRHY LOGA ČASOPISU ŠKOLÁČEK

Eliška Komosná, 7.B Barbora Sůkalová, 6.A
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NAJDI VE VĚTÁCH UKRYTÉ STÁTY:

U meze stál topol s kořeny úplně venku.

Novou stezku důkladně prozkoumal tatínek Oldy.

Neopatrný muž stál přímo na kolejích.

Pepo,když zazní hudba,hraj,nebo se neznám.

Potřetí už Olin dietu drží rád.

Dočasný azyl poskytla koliba nonetu hudebníků.

Zákrok dentisty trošku zabolí Vietnamce.

Ptá se babička vnoučete:

„Tak co, Fanoušku, chodíš rád do školy?“  

„Chodím, babičko, a chodím rád i ze školy. 

Ale to mezi tím mě nebaví.“

„Mami, tenhle velký kousek dortu je pro 

tátu?“

„Ne, ten je pro tebe.“  

„Takový mrňavý!?“

Přiběhne Pavlík k mamince a brečí.

„Co se ti stalo?“

„Tatínek se uhodil kladívkem do prstu.“

„A ty proč pláčeš?“

„No, já jsem se původně smál...“

„Tati, já jsem si vyrobil housle a docela 

sám.“

„Ty jsi ale šikovný kluk. A kde jsi vzal stru-

ny?“

„Vytahal jsem je z piána.“

Bramboráky - dobrá večere
 

Suroviny:

8 velkých brambor, 

6 stroužků česneku, mléko, 

polohrubá mouka, olej, 1 vejce, 

majoránka, sůl

Postup

Brambory oloupeme a  zároveň s  česne-

kem nastrouháme. Ve větší míse smíchá-

me s vajíčkem a  trochou mléka; přidáme 

majoránku, sůl a lehce zahustíme moukou. Směs necháme chvíli odstát a pak na pánvi 

smažíme po obou stranách tenké placky. Je-li těsto moc řídké, můžeme buďto přidat 

mouku, nebo odlít tekutinu.
Magda Tlachová, 5.A

VT IPY A HÁDANKYVT IPY A HÁDANKYRECEPTY – NĚCO DOBRÉHO K J ÍDLURECEPTY – NĚCO DOBRÉHO K J ÍDLU

Skrývačky 

„Víš, co je to kamzík?“

„To je taková hloupá ryba.“

„Ale vždyť skáče po horách.“

„Tak vidíš, jak je hloupá.“

Potká tramp trampa, který na provázku 

vleče kozu.

„Kam ji táhneš?“

„Na osadu.“

„Proč?“

„Budeme ji mít u sebe v boudě a každé 

ráno si ji podojíme.“

„No dobře, ale ten smrad!“

„Ale, vždyť ona si zvykne.“

z časopisu Nezbeda

připravila: Magda Tlachová, 5.A

Řešení: Polsko, Malta, Monako, Bahraj, Indie, Libanon, Bolívie

� ráno vstávej radši dřív, abys nelítal už od rána jak utrhlý vagón

� jestli máš chvilku, protáhni svoje staré kosti 

� dopřej si chutnou snídani

� nachystej si svačinu – s prázdným žaludkem se přemýšlí dost blbě

� mrkni do zrcadla a usměj se na toho neznámého /neznámou, který se na tebe mračí

� pokud tě nečeká nic obzvlášť těžkého, raduj se a udrž si dobou náladu co nejdéle

� pokud tě čeká něco těžkého, doufej, že to bude dobré – nehaž dopředu fl intu do 

žita

� když se ti vůbec nic nechce, vzpomeň si na kluky a holky, kteří strávili noc pod 

mostem, snídat ani obědvat nebudou asi zase nic a aby měli aspoň večeři, musí najít 

nějakou práci a celý den makat

� takže tvůj den začíná vlastně úplně dobře a jsi šťastným člověkem!

� A jestli už po cestě do školy potkáš otrávené lidi, nenalaď se na jejich vlnu – oni 

totiž neví, že jsou na tom dobře a to, co je štve, jsou většinou maličkosti!

Jak dobře začít den, 
aneb Jak vstávat tou správnou nohou
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