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ÚVODN ÍKÚVODN ÍK

Ahoj holky a kluci,
zdravíme vás poprvé v novém školním roku. Je tady podzimní číslo Školáčka, 

doufáme, že jste se na něho těšili. Snažili jsme se v něm napsat o tom, co se na 
naší škole událo, najdete tu taky věci pro zábavu – připravili jsme zase sadu vtipů 
– tentokrát o policajtech. Můžete si přečíst také nějaké užitečné rady – například 
jak dobře opisovat ☺. 

Taky vás prosíme o spolupráci – poprvé vychází rubrika Perličky z hodin, tak nám 
dejte vědět, co veselého u vás ve třídě někdo z učitelů nebo spolužáků řekl – nejlepší 
jsou různé „přeřeky“ apod.

Přejeme vám dobré počtení a pěkný adventní čas.
redakční rada

PODZIMNÍ
Matyáš Mlčúch

Vítr pohrává si s mraky,
stromům listí sfoukává.
Kluci za vsí pouští draky,
babí léto nastává.

Příroda se zabarvuje
do červena, do zlata.
Vinař se jen raduje,
úroda je bohatá.

Na obloze tažní ptáci,
naposled nám zamávají.
A pak se pomalu ztrácí,
v dalekém a teplém kraji.

PODZIM UŽ JE TU
Klára Bílková

Huhuhu, podzim už je tu.
Usedli jsme na lavičku,
uviděli vlaštovičku.
Huhuhu, podzim už je tu. 

Zase budem pouštět draky,
co poletí nad oblaky.
Huhuhu, podzim už je tu.

PODZIM
Adriana Gajdová

Padá listí,vítr fouká,
Pepíček se z okna kouká.
Prosím, mámo, pojďme ven,
Ať si s drakem užijem.
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SLOVO ŘED ITELE ŠKOLYSLOVO ŘED ITELE ŠKOLY

O učitelství a žácích roku 1892

„Učitelství jest těžký, robotný úřad vysilující duši, ochromující fanta-

zii, pijící sílu z organismu. Děti přicházející do školy jsou zlé, svéhlavé, 

bludně vychované bytosti, rafi nované, zlomyslné, zhýčkané, zbloudilé, instinktivně nepřátelské 

a ve velikém procentu úžasně neschopné bytosti.“

Otokar Březina 
(z korespondence Anně Parmové roku 1892)

Otokar Březina, český básník, představitel symbolismu. 

Po maturitě roku 1887 se stal učitelem na obecné škole 

v Jinošově u Náměště nad Oslavou. Od roku 1888 do 

roku 1901 učil v Nové Říši na Moravě. Roku 1901 přešel 

do Jaroměřic na měšťanskou školu, nyní Základní školu 

Otokara Březiny, ve které působil až do roku 1925, kdy 

odešel do důchodu. 

O učitelství a žácích roku 2012

„Učitelství jest i pěkná, radostná práce naplňující duši, posilující fantazii, čerpající sílu do 

organismu. Spolu s rodiči se snažíme, aby děti přicházející do školy byly hodné, uvědomělé, 

slušně vychované osobnosti, upřímné, přející, nezhýčkané, přátelské a ve velikém procentu 

úžasně schopné bytosti.“

Martin Maňas 

Přeji si, aby bylo v naší škole co nejvíce z nás, 

kteří se mohou a chtějí zařadit do druhého citátu. 

Všem čtenářům Školáčka pak přeji Vánoce plné pohody, 

radosti, aktivního odpočinku. A do nového roku vinšuji, aby 

třináctka, která nás v něm bude provázet, byla šťastná☺.
         MM
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PŘESPOLNÍ BĚH
Ve středu 19.9. Se uskutečnil přespolní 

běh V Hodoníně. Počasí bylo dobré.V půl 
osmé jsme odjeli od školy. Po příjezdu 
jsme vyběhli z autobusu. Pak nám pan 
učitel Tibor Zmrzlík vysvětlil pokyny 
A šli jsme si prohlédnout trasu, kterou 
poběžíme. 1-2 kategorie běžela 500 m. 
3-4 kategorie běžela 1500 m.A naši de-
váťáci běželi 3000 m. Potom jsme sešli 
obléknout a občerstvit. Potom jsme se 
šli dívat na fotbal HODONÍN-SLAVIE 
PRAHA. Za Hodonín hrál taky Pavel 
Prčík. Potom Začalo pršet, tak jsme jeli 
domů. Zachvíli jsme byli v Bojanovicích. 
Byl to překrásný výlet. ☺

TOMÁŠ ŠENKYŘÍK 5.A

A tady jsou výsledky:
Okrsek, Hodonín 19. 9. 2012

kategorie I    
 2. místo Štěpán Rebenda
 3. místo Pavel Kučera
 3. místo Miriam Maděryčová
kategorie II
 2. místo Michal Fatěna 
 3. místo Miriam Trnová
kategorie III
 1. místo Vojtěch Maděryč
 4. místo Sabina Hubáčková
 5. místo Sabina Siwiecová

kategorie IV
 4. místo Jakub Siwiec
 5. místo Martin Rebenda

Okres Hodonín, 3. 10. 2012
kategorie III
 3. místo Vojtěch Maděryč
kategorie IV
 4. místo Jakub Siwiec
 5. místo Martin Rebenda

VELKÉ ÚSPĚCHY 
VE VELKÉM FLORBALU 

Během konce listopadu se odehrála okrsko-

vá a okresní kola ve velkém fl orbalu. Obsa-

dili jsme přední místa tabulek:

Děvčata – starší kategorie - ve Velké nad Ve-

ličkou obsadila výborné 2. místo v okrese.

Hoši – starší kategorie – v okresním kole 

v Hodoníně skončili také na 2. místě.

Hoši – mladší kategorie – v okresním kole 

v Hodoníně získali suprové 1. místo a po-

stupují do krajského kola, které se odehraje  
v Pohořelicích 22. ledna 2013 – takže hoši, 

držte se a vyhrajte!!!

Všem fl orbalistkám a fl orbalistům gratulu-
jeme.
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PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU
Ve čtvrtek 20.9. se u nás konal sběr papíru. Je tu rozhovor s kluky, kteří nasbírali nejvíc 
papíru - 1. místo David Vala z 2.A a 2. místo Šimon Blažej ze 7.A

1. Jak dlouho jsi papír sbíral?
D.V. -Sbíral jsem ho asi od dubna.
Š.B. – Sbíral jsem asi půl roku.

2. Kde nebo jak jsi papír sbíral?
D. V. - Sbírala celá rodina a nejvíc mi 

pomohla babička.
Š.B. – Obcházel jsem celou rodinu.

3. Kde jsi papír skladoval?
D.V. - V krabicích ve sklepě.

Š.B. –U babičky.

4. Co dostaneš za odměnu?
D.V. – Zatím čokoládu, ale má přijít ještě 

nějaké překvapení, tak se těším.
Š.B. – „Flešku“.

Připravila 

A. Urbánková, 6.A a A. Jakúbek, 7.A

Našich šest nejlepších sběračů, kteří poko-
řili hranici 200 kg! Gratulujeme!!!

David Vala 2. A 395 kg

Šimon Blažej 7. A 340 kg

Pavlína Bartošová 7.A 270 kg

Kateřina Duhajská 9. A 270 kg

Aleš Mizera 4. B 265 kg

Radim Zámečník 7. A 201,5 kg
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Spisovatel Jan Sviták
Dne 4. října 2012 k nám do naší školy přijel mladý 

začínající spisovatel JAN SVITÁK, který nám vyprávěl 
o svých knížkách: ČERTOVO KOPYTO a PEKELNÝ 
ADVENT. Četl nám ukázku o Emě a Oliverovi, kteří 
jsou  na prázdninách u babičky  ve strašidelném domě u  
lesa. Beseda se nám moc líbila.

Jan Sviták se narodil 1. 8. 1983 v Rýmařově. Hned 
z kraje života byl přestěhován do Brna, pak do Holešova, 
kde zůstal dalších osmnáct let.

Jeho nesporný literární talent se objevil už v době, kdy 
navštěvoval mateřskou školu. Vzhledem k tomu, že ještě 
neuměl psát, se jeho dekadentně laděný příběh O kozlíč-
kovi Bradáčkovi zachoval pouze jako audio nahrávka. 
Základní školu navštěvoval v Holešově. Rodiče z něj 
trénovali fotbalistu, kytaristu a judistu. Střední školu 
navštěvoval taktéž v Holešově. Konkrétně se jednalo 
o policejní školu. Bydlel v Lukově, v Rýmařově a pak 
v Moravské Nové Vsi (odtud pochází jeho manželka).

Za tu dobu napsal román Mors. Hororový příběh o ne-
stvůře, která chce žít věčně. Tento text sloužil jako učební 
a svůj účel splnil. O jeho vydání v tuto chvíli neuvažuje.

První knihou, která byla napsána pro čtenáře (a v roce 2010 vydána v nakladatelství Kava-
-Pech) je Čertovo kopyto. Hned po ní následovala kniha Pekelný advent (2010, Kava-Pech). 
Obě tyto detektivní knihy se setkaly u dětských čtenářů s velkým ohlasem.

V roce 2008 se Jan Sviták oženil se svojí družkou Kateřinou. V roce 2009 se jim narodila 
dcera Viola Innes. Zároveň v tomto roce vychází kniha Stará bolest (nakladatelství Kava-Pech), 
psychologický thriller s prvky hororu.

Jan Sviták má rád všechny barvy, kočky, psy, oslíky, jídlo, tvrdou (ale melodickou) muziku, 
napínavé a strašidelné knihy, vtipné fi lmy a svou rodinu. Tu především:)

připravila Aneta Urbánková, 6.A

11. 10. 2012 jel 2. stupeň v 7:45 ráno do 

Brna, do divadla Polárka. Hrála se hra od 

K. Čapka „Z jedné i z druhé kapsy“. Je to 

detektivní hra ze života obyčejných lidí, 

skládající se z 5 povídek: o smrti sedláka, 

Divadlo Polárka Brno 

Z  j edné  i  z  druhé  kapsy
ukradená Růženka, ublížení na zdraví při 

hodu kamenem, sňatkový podvodník a aten-

tát na soudce. Většinou se to odehrávalo na 

četnické stanici, četníkům se podařilo všech-

ny případy vyřešit, jen střelbu na soudce 

Spisovatel Jan Sviták

5



ŠKOLÁČEK6

Školní drakiáda
Ve středu 24.10. se 

uskutečnila drakiáda. 
Sraz byl v 16 hodin před 

školou. Nejdřív jsem před 
školu přišel já a můj kamarád 

Lukáš Uherek. Zkoušeli jsme pouštět draka 
a Lukášovi vletěl do stromu. Potom přišli 
i všichni ostatní a šli jsme na školní dvůr, 
kde jsme začali pouštět draky. Vítr hodně 
foukal a draci létali hodně vysoko. Několik 
draků skončilo ve stromě. Potom paní učitelky 
rozdělaly ohýnek a všichni si začali opékat 
špekáčky. Až se všichni pořádně najedli, tak 
ještě chvíli pouštěli draky a pak drakiáda 
skončila. Protože už byla pořádná tma. Dra-
kiáda byla dobrá, všichni se dobře bavili. :-D

MATĚJ PRÁT, 5.A

nevyšetřovali, protože si soudce uvědomil, 

že hodně lidem ublížil. Byly to povídky, co se 

odehrávaly v 20. letech. Některé byly hodně 

vtipné, jako například povídka Ukradená 

Růženka nebo Hod kamenem. Jeden dopadl 

i na nás :D. Někomu se to líbilo, někomu ne, 

někomu zase jenom něco, ale na čem jsme se 

skoro se všemi (nebo spíš se všemi) shodli, že 

DIVADLO RADOST JE LEPŠÍ ☺.

Divadlo Polárka Brno  
Z jedné i z druhé kapsy 

Režie: Konrád Popel

Hudba: Martin Peřina

Hrají: Alfréd Texel, Mirek Černý, Václav 

Vítek, Ondřej Biravský, Eva Borovičková, 

Alžběta Hofericová, Filipína Tauberová, 

Lukáš Daňhel, Leoš Peteráč, Jiří Skovajsa, 

Radim Toman

Připravila Leona Jordánová, 8.A
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Divadlo Polárka Brno  
Z jedné i z druhé kapsy 

Čtvrtek 8. listopadu patřil na celé naší 

škole zdravotnické první pomoci. Školit 

nás přijeli záchranáři z jihomoravského zá-

chranného systému. Děti z prvního stupně 

si prohlédly záchranářské auto a jeho četné 

vybavení. Vyzkoušely si posezení v sanitce 

i v záchranářských nosítkách. Zdálo se, že 

je to baví i zajímá.

Na druhém stupni probíhalo školení 

v učebně náboženství, kde jsme viděli 

množství ukázek ze záchranářských akcí 

a kde jsme se dověděli důležité informace 

o tom, jak poskytnout první pomoc při zás-

tavě dýchání a kolapsu srdeční činnosti, při 

poranění tepny, úrazu elektrickým proudem, 

epileptickém záchvatu a podobně. A protože 

je vždy dobré prověřit teoretické znalosti 

Poskytnutí první pomoci 
zase o tom víme víc

v praxi, mohli jsme si vyzkoušet na fi gurí-

nách masáž srdce dospělého člověka i malého 

dítěte. Vůbec to nebylo tak jednoduché, jak 

to vypadá…

I když bychom byli všichni rádi, kdy-

bychom tyto dovednosti nemuseli nikdy 

použít, je důležité, aby každý věděl, jak se 

v případě úrazu zachovat. 

Nejveselejší byl asi konec školení, kdy 

vznikla docela prekérní situace, když náš 

malý školní traktůrek pomáhal rozjet velkou 

bílou sanitku, která prostě odmítala nastar-

tovat. Asi se jí vybila baterie, která dopoledne 

při předvádění auta dostala pořádně zabrat. 

Je to jasné - musíme si pomáhat...

redakční rada
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Brambor iáda na 1. stupn iBrambor iáda na 1. stupn i
Pátek 9. 11. jsme ráno zahájili bramboriádu na 

1. stupni. Přinesli jsme si do školy pokrmy z bram-
bor – buchty, pomazánky, bramboráky, šulánky 
atd. Ve třídách jsme plnili úkoly. Pak jsme vy-
ráběli moc pěkné ježky z brambor. Vybrali jsme 
taky nejhezčí bramboru a nejhezčího ježka jako 
misáka. Celý den se nám líbil, dozvěděli jsme se 
hodně zajímavého o bramborách.

Barbora Tlachová, 3.B

Ve středu 14. listopadu se 1. stupeň vydal do divadla Polárka Brno, kde jsme měli 
domluvené představení Stvoření světa.
Vyjížděli jsme v 8:00 hodin od školy. Jeli jsme zhruba hodinu. A pak jsme ještě čtvrt 
hodiny chodili po Brně. Divadelní hlediště jsme skoro celé zaplnili jen my, žáci dru-
hé až páté třídy. Bylo to divadlo o stvoření světa a bylo srandovní, bylo to super. 
Vystupoval tam Bůh, který tvořil dobré věci, 3 andělé, ďábel a čertice, kteří se do 
všeho pletli a všechno komplikovali.
Divadlo se nám moc líbilo. Z divadla jsme dojeli kolem 13 hod a šli jsme už jen na 
oběd. Byl to super výlet.

Alžběta Rebendová, 5.A

S T VO Ř E N Í  S V Ě TA 
d i va d l o  Po l á r k a  -  d r u h á  a ž  p á t á  t ř í d a
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V pátek 23. listopadu 2012 se v Obec-
ním domě v rámci Hudebních slavností 
sv. Cecílie konalo vystoupení známého 
Vojenského uměleckého souboru 
Ondráš. I když je tento soubor známý 
jako  folklórní, měl pro nás připravený 
divadelní program. Prní představení 
bylo pro první stupeň a jmenovalo 
se Zatoulané pohádky. Bylo veselé, 
plné známých postav – objevili se tu 
čert a Káča, Maková panenka a motýl 
Emanuel, povedená trojka Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký, ale také tu na-
příklad zahradník vychovával pyšnou 
princeznu. Z potlesku bylo poznat, že 
se vám představení líbilo.

Pro druhý stupeň bylo určeno vystou-
pení „Rande naslepo“. Bylo to pestré, 
hodně živé a hlavně poučné představe-
ní. Chvilkama to byl dost mazec. Tady je 
hodnocení přímo od účastníků:
- Mně se to moc líbilo, že to mělo hlavu 

a patu a že to bylo spojení divadla 
a tance. Aspoň to kluky poučilo – 
prostě, že viděli, jak být slušní a jak se 
chovat k holkám, aby se jim to líbilo...

-  Mně se na tom líbilo hodně věcí – 
například to, jak se k sobě Jana a Petr 
(hlavní představitelé) chovali. Měli 
to celé dobře propracované. I pan 
Etiketa byl suprový.

-  Měli dobře vymyšlené různé efekty 
a byli dost sehraní. Dobré byly ty 
zvedačky. Škoda, že to nebylo delší. 

Někteří sice vystoupení kritizovali, 
bylo ale hodně těch, kterým se to líbilo. 
Prostě nedá se zavděčit všem a někteří 
by stejně asi nebyli spokojení nikdy. :-)

připravila red. rada

POHÁDKY A PAK I RANDE S ONDRÁŠEM
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ZEPTAL I  JSME SE ZA VÁSZEPTAL I  JSME SE ZA VÁS

1. Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Překvapivě jsem nechtěla být učitelkou. 

Chtěla jsem být archeoložkou, protože mám 

ráda historii a zeměpis. V době volby střední 

školy jsem uvažovala o povolání dětské sestry 

nebo lékařky.

2. Proč jste se stala učitelkou?
V mládí jsem jezdila jako instruktorka 

a později jako vedoucí na tehdejší pionýrské 

tábory. Protože jsem ráda pracovala s dětmi, 

tak jsem po skončení gymnázia vystudovala 

učitelství pro mateřské školy, ale řízením 

osudu jsem místo do mateřské nastoupila do 

základní školy právě tady v Dolních Bojano-

vicích. Později jsem vystudovala učitelství na 

Masarykově univerzitě v Brně.

Rozhovor s paní učitelkou Ludmilou Kiedroovou, 
která se po mateřské dovolené vrátila na naši školu a učí 1. B.

CO NÁS ČEKÁCO NÁS ČEKÁ
NA CO MÙŽEME V TOMTO KALENDÁØNÍM ROCE JEŠTÌ TÌŠIT:

 5.12.  Návštìva z nebe a možná i z pekla... aneb, co si kdo vykoledoval, to dostane :-) 

 8. 12. Opìt skvìlé sobotní odpoledne s názvem Ježíškova dílna 

 13.12.  Školní kolo recitaèní soutìže - neváhejte a zapojte se do soutìže, 
  ceny budou pìkné :-) 

 21.12.  Vánoèní koncert skupiny Countrio - koledy nejen èeské...

V pøedvánoèním týdnu ještì pro zájemce zájezd do aquaparku. 

A pak už úžasné vánoèní prázdniny ...hurá!A pak už úžasné vánoèní prázdniny ...hurá! red. rada

ŠKOLÁČEK

3. Představte nám prosím svoji rodinu
Jsem vdaná, mám dvě děti, jednadvacetiletou dceru Lucii, která studuje VŠB v Ostravě 

a tříletého syna Tomáška.

4. Jaké máte koníčky?

Ráda cestuji, zejména po českých hradech a zámcích, což vyplývá z mého zájmu o historii. 

Dále četba knih a luštění křížovek.

5. Jak se Vám učí na naší škole?
Na škole se mi učí dobře, jsem tady spokojená, učím zde od roku 1994 a jsem ráda, že jsem 

se po skončení rodičovské dovolené mohla vrátit právě sem.

6. Co byste vzkázala naším žákům?
Aby se jim ve škole dařilo, aby měli úspěchy, radost, pohodu a dobré známky.

Připravila Leona Jordánová, 8.A

Co nám prozradili minulí deváťáciCo nám prozradili minulí deváťáci

11

Na konci černa jsme položili 5 otázek odcházejícím deváťákům. Tady jsou je-
jich nejčastější odpovědi:

1. Opouštíš školu – co ti bude nejvíc chybět?
Spolužáci a kamarádi, paní učitelka Šmachová a Kramářová, „Pavkašhop“, po-

hár rozhlasu, sportovní hry - fl orbal, fotbal...

2. Co ti chybět nebude?
Někteří učitelé, čeština, semináře, písemky, diktáty, …

3. Co ti 9 let na naší škole dalo?
Vědomosti, zkušenosti a hlavně kamarády…

4. Napiš jeden zážitek, který se ti nejvíc vryl do paměti?
Hodiny češtiny, výlety – hlavně ten, kdy se zdálo, že tam máme strašidlo, celá 

Itálie, lyžák, vodácký kurz…

5. Co bys vzkázal nastupujícím deváťákům?
Užijte si poslední rok a hlavně ať se mezi sebou nehádají a udržují si dobrý 

vztah s učiteli

Sabina Šenkyříková, 8.A
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TROCHA POEZ IE NEUŠKOD ÍTROCHA POEZ IE NEUŠKOD Í

MOJI PŘÁTELÉ

Když se ráno vzbudím

do obyváku běžím

za oknem už čekají

a ocáskem mě vítají .

Jsou to moji kamarádi

a máme se velmi rádi.

Sami si nic neuloví.

Kocour Kokin, Mona pes

někdy je to s nimi děs.

Ještě mám i králíčka

je to moje Enička.

Jedna, druhá slepička

snesou nám dvě vajíčka.

To jsou moji přátelé

vše je s nima veselé.

Becky Nešpor, 3.A

TADEÁŠEK

Mám malého brášku,

vyrostl jak z hrášku,

říkáme mu Tadeášku.

Piští, papá, spinká,

skrývá ho peřinka,

někdy si i brouká,

celý den se kouká.

Za pár týdnů, za pár let,

budeme se prohánět,

je to můj bráška,

mám ho rád,

je to velký kamarád!

Víťa Martínek, 3.B

BÁSNIČKA 

O ZVÍŘATECH

Potkali jste v lese srnu, 

spadli jste do trnů.

Naše malá koťata, 

skáčou ráno do bláta.

Pes skáče po blátě, 

dej peníze na gatě.

Ty naše husy, 

sukně furt nosí.

Byl jeden jelen, 

co už je střelen.

Byl jeden kos, 

měl žlutý nos.

Byla jedna liška, 

spadla na ni šiška.

Ptáček zpívá 

a dolů sedívá.

Byl jeden had, 

měl už velký hlad.

Byl jeden vlček, 

sedl si na smrček.

Byl jeden šnek 

a měl rád špek.

Byl jeden mol, 

měl značku ol.

Jedna malá opička,

vlezla si teď do trička.

Tučňák má děti, 

co nikdy nepoletí.

Byla jedna myška, 

jmenovala se Eliška.

Vše už končí,

 zvířátka se loučí.

David Topenčík, 3.A
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ZE SLOHOVÝCH SEŠ I TŮZE SLOHOVÝCH SEŠ I TŮ

Skládaný příběh z 9. A
Otiskujeme nevšední příběh, který vzni-
kl v 9.A tak, že každá skupina napsala 
několik vět:

Bylo nebylo, nacházíme se v malebné 
vesničce s názvem Hobitín. Tato vesnič-
ka už byla 100 let před civilizací. Bylo to 
asi proto, že ta vesnička byla za devate-
ro horami a devatero řekami.

Jednou se vesnicí prohnal veliký dino-
saurus. Padesát let nato na zemi spadl 
veliký meteorit. Vesnička to přežila, 
jenom jim tlaková vlna odnesla domy z 
Afriky až na Sibiř. Tak vzniklo Rusko. ☺

Díky tomuto jevu se stalo Rusko největ-
ším státem planety. I když to byla zpo-
čátku malá malebná vesnička, vzniklo z 
ní obrovské a studené Rusko! I takové 
zázraky se dějí! ☺

Příběh naruby
Je odpoledne 7 hodin ráno. Venku je ta-
ková zima, že všichni chodí v plavkách. 
Naše vesnice většinou leží v poli obilí 
uprostřed rybníka. Ten rybník je nej-
větší moře na světě. Do naší hospody 
chodí plno lidí najíst se čerstvého piva 
s okurkami. Někdy se nás tam sejde 
5. Doma se nejraději dívám na rádio a 
poslouchám syčení hrnce. Večer brzy 
vstanu a pařím na kalkulačce.

Kristína Podešvová, 6.A

ŠESŤÁCI MĚLI VE SLOHU 
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ INZERÁT. 

OTISKUJEME TU TY NEJLEPŠÍ: 

Vyměním 0.01 Kč za 2 000 000 Kč. 
Zn. Výhodně.

Filip Hubačka

Prodám své rodiče. 
Zn. Na vyzvednutí hned, jsou nachys-
taní.
Telefonní číslo 739716803.
Děkuje jejich dcera Majda. 
Zn. Rychle, už jsou sbalení.

Magdaléna Tlachová 

Kočka Micka vymění malou myšku za 
velkou myš, může být i tučná. 
Zn. Spěchá mám velký hlad.

Aneta Urbánková 

Koupím kadibudku  3+1.Zn. Pozor, je 
to v zatáčce.

Jiří Lekavý 

Prodám velblouda do Antarktidy za 
0,0001Kč. Domluvíme se na čísle
100 383 002. 
Zn. Kupte mu kabát!!

Filip Němec 

Prodám svého bratra + bonus další 
bratr zdarma. Zn. Levně

Šárka Trechová 

Zpracovala: Petra Petrášová, 5.A
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ZAJ ÍMÁVÁ OSOBNOSTZAJ ÍMÁVÁ OSOBNOST

Svatá Lucie je jedna z katolických a pravoslavných 

svatých. Je patronkou slepých a pomocnicí při očních 

nemocech. V katolické církvi má svátek 13. prosince. 

Pocházela z dobře situované rodiny, ale rozdala svůj 

majetek i plánované věno chudým. Byla udána jako 

křesťanka, za což musela podstoupit mučednickou 

smrt.

Život sv. Lucie
Sv. Lucie je podle tradice připomínána jako panna 

a mučednice. V době velkého pronásledování křesťanů 

se nebála odmítnout ruku pohanského aristokrata. 

Ducha svatého. Byla proto pohnána před místní úřady 

v Syrakusách na Sicílii.

Od správce města se dozvěděla, že její nápadník na ní 

nejvíce miluje oči. Proto si je vyloupla a podala je správci se žádostí, aby je tedy šlechtici 

předal. Do druhého dne se jí však zázrakem opět vrátil zrak – Panna Maria ji obdařila ještě 

krásnějšíma očima. 

Když pobouřený správce zjistil, že chce zůstat pannou, rozhodl se ji nechat zneuctít. Roz-

kázal, aby byla poslána do nevěstince. Přišli vojáci, aby Lucii odvedli. Nedokázali s ní 

však pohnout. Stejně tak neúspěšný byl i pár volů. Zlomit její vůli nedokázala ani žhavá 

pryskyřice, kterou jí lili na kůži. Než jí nakonec prokláli krk mečem, předpověděla pád cí-

saře Diokleciána a povolení křesťanské víry. Dioklecián do roka padl a o devět let později 

císař Konstantin I. Veliký povolil křesťanství. Později byla sv. Lucie prohlášena patronkou 

města Syrakus. 

Všem Luciím k jejich blížícímu se svátku přejeme všechno nejlepší. ☺

připravil Adam Jakúbek, 6.A

Svatá  Luci eSvatá  Luci eSvatá  Luci e
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ZE SVĚTA PŘ ÍRODYZE SVĚTA PŘ ÍRODY

CO MOŽNÁ NEVÍTE:
KRYSY se množí tak rychle, že během 18 měsíců mohou mít až milion potomků.
Orel dokáže zabít mladého jelena a ještě s ním i odletět.
Mládě ČERVENKY sní denně až 4 metry červů.
Srdce KREVETY je umístněno v její hlavě.
Ani KRYSY ani KONĚ nemohou zvracet.
PLAMEŇÁCI umí jíst pouze s hlavou dolů.
TUČŇÁK je jediný pták, který umí plavat, ale neumí létat.
Samice LVA loví devadesát procent potravy.
SUMEC má víc než 27000 chuťových pohárků.

připravila Magda Tlachová, 6.A

Na internetu jsem našla docela hod-
ně návodů na všechno možné, např. 
jak si z trika udělat šaty, šperky, 
spony do vlasů, nehty, tašky, ná-
ramky, účesy, šátky, mašle…no 
všechno možné ☺. Jelikož se mi to 
sem všechno nevleze, tak v každém 
dílu Školáčka dám jenom některé, 
ty nejlehčí ;). Nejvíc mě oslovil tento 
náramek. Je jednoduchý. Potřebuješ 
na něj nějaký vlasec nebo něco, na co 
to navlečeš, cca 20 korálků, nějakou 
stužku, jehlu a pak už postupuj podle 
návodu.

Připravila 
Leona Jordánová, 8.A

STRÁNKY PRO HOLKYSTRÁNKY PRO HOLKY
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STRÁNKY PRO KLUKYSTRÁNKY PRO KLUKY

 

 

 
JD EZ Surfer je nové zábavné ježdění. Na tomto skateboardu můžete jezdit z kopce 

nebo jen tak po rovině, aniž byste museli používat odpich nohou. Je to jedinečná 

možnost skloubit pohyby snowboardingu a skateboardingu. Prkno se dá pohánět 

houpavým  nebo kroutivým pohybem. Tohle prkno je prostě nová výzva pro nové 

zážitky.

Power surfer je odvozeno od skateboardu a je podobné Casterboardu s nakloněný-

mi kolečky. Skládá se ze dvou hlavních prken, která poskytují při pohybu pružnost, 

a z kovové opory pro zajištění dostatečné tuhosti.

připravil Adam Jakúbek, 7.A

Nové povyražení 
nejen pro kluky

Power 
surfer
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STRÁNKY PRO NEJMENŠ ÍSTRÁNKY PRO NEJMENŠ Í
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Připravila Leona Jordánová, 8.ATajenka: ŠKOLÁČEK
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Židle je pořád IN: David Beckham:Židle je pořád IN: David Beckham: Ško-
lu jsem moc nestíhal, protože už tehdy 
pro mě byl fajn fotbal to nejlepší na svě-
tě. Učení byla nuda a dost jsem na něj 
kašlal. Bez taháků jsem proto nenapsal 
ani jednu písemku. Na druhou stranu 
jsem psaním taháků strávil tolik času, že 
jsem se to vlastně možná i naučil. A kam 
jsem je schoval? Úplně v pohodě jsem si 
je nalepil na opěrátko židle přede mnou. 
Super bylo, když na té židli seděla holka 
s dlouhými vlasy.

Školní lavice: Penélope Cruz:Školní lavice: Penélope Cruz: Kam jsem 
si psala taháky? Tak na to si moc dob-
ře vzpomínám! Myslím, že jako většina 
mých spolužáků do lavic. Několikrát se 
mi dokonce stalo, že jsem nic psát ne-
musela, protože někdo zřejmě neuměl 
to samé, co já, a tak jsem v lavici už měla 
tahák napsaný.

Ať žije ruka: Aviril Lavigne:Ať žije ruka: Aviril Lavigne: Nejčastěji 
jsem si psala taháky na ruku. Buď do 
dlaně, nebo na spodní dlaň stranu před-
loktí. To jsem ale pak musela mít tričko 
s dlouhým rukávem, které jsem vždycky 
nenápadně vyhrnula. Myslím, že to bylo 
tak, že v zimě jsem taháky schovávala 
pod tričkem a v létě do dlaně. Hlavně 
nenápadně.:-)

Aneta Urbánková,  6.A

1. Být v učebně první a najít si nejlepší 
místo k opisování. Ve třídách, kde jsou 
lavice spojené do řad a je jen jedna ulič-
ka vedle lavic, zpravidla nejlepší místa 
v zadních lavicích u zdi. Super je, když 
za sebou máte ještě jednu řadu lavic, 
aby k vám nikdo nemohl. Když jsou lavice 
spojené k sobě, ale uličky jsou po obou 
stranách, tak je nejlepší sedět někde 
prostřed. No a u klasického postavení 
lavic v řadách, kde jsou uličky mezi ka-
ždou řadou, se musíme řídit postavením 
stolu učitele a zvyky učitele.

2. Mít super souseda. Soused musí mít 
pro vaše opisování pochopení. Když něco 
umí, tak to není na škodu. Vy mu ale mu-
síte taky pomáhat, protože jestli vás 
kryje tak to musíte ocenit a měli byste 
mu poradit.

3. A poslední pravidlo je to, že to na vás 
nesmí být vidět. V tomhle případě oboru 
se totiž červenání nebere jako roztomi-
lé. Je to nepřístupné, protože tak ne-
cháte vyhrát učitele, a to není dobré. A 
když už to na vás vidět je, tak to dělejte 
tak, aby vás nechytil. Jednou se nauč-
te a zkuste nachytat učitele na to, aby 
si myslel, že opisujete. Podmínkou ale 
je, aby se šel aspoň jednou přesvědčit, 
jestli nemáte tahák. Když zjistí, že ne, 
máte pro příště vyhráno.

4. Není pravidlem, že malý tahák- dob-
rý tahák. Učitelé nejsou tak chytří, aby 
prokoukli, že vaše A4, kterou máte polo-
ženou na lavici, není papír, na který píše-
te písemku, ale nádherný tahák.

připravila Aneta Urbánková, 6.A
převzato ze staršího čísla

Pravidla pro opisování TAHÁKY 
podle slavných
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DOPORUČUJEMEDOPORUČUJEME

Román líčí osudy chudé švýcarské rodiny (otec, matka 

a čtyři synové ve věku od osmi do patnácti let.), která 

se v době napoleonských válek odhodlá opustit Evro-

pu a vyhledat si nový domov v zámořských koloniích. 

Po ztroskotání lodi se rodina zachrání na neobydleném 

ostrově v Indickém oceánu, který nazvou Nové Švýcar-

sko, a prožijí zde deset let, než je jejich vzkvétající kolo-

nie objevena anglickou korvetou. Rodina musí bojovat 

s různými zvířaty např. lvy, hroznýši atd… může lovit 

antilopy, mrože, tuleně, žraloky, chovat psy, krávy a jiný 

dobytek. Navíc je ostrov nalezištěm všech možných ne-

rostných surovin. Nejstarší syn Fritz také zachrání mla-

dou Angličanku Jenny, která ztroskotala na nedalekém 

sopečném ostrůvku. Když je kolonie objevena, nikomu 

se z ní pryč nechce. Na chvíli odjede do Anglie jen Fritz s Jenny, aby se seznámili s její rodinou 

a uzavřeli zde sňatek, a prostřední syn Jakob, aby nakoupil pro kolonii některé potřebné věci. 

Na ostrov se přistěhuje také anglická rodina Wolstonových s dcerami a mladí lidé se do sebe 

postupně zamilují. 
Připravil Adam Jakúbek 7. A

ŠVÝCARSKÝ ROBINZON

Najdi v přesmyčkách ukrytá zvířata - najdeš tam zástupce hmyzu, ptáků, ryb a savců:

SKRÝVAČKYSKRÝVAČKY

lenej  …................................

kšeoaupp  ............................

  

czají  .....................................

čelav  ....................................

sooecžron  ...........................

rpak  .....................................

norusuaid  ...........................

chouma  ...............................

raolžk  ..................................

klv  ........................................

připravila Magda Tlachová, 6.A
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Přijde policajt do práce a hlaholí: „Páno-
vé, já jsem geniální!“ 
„Jak to?“ diví se jeho kolegové. 
„Koupil jsem si lego, na kterém bylo na-
psáno „do tří let“. A já ho dokázal složit 
za rok!“

Přinese si policajt do práce termosku. 

Zdravíme všechny čtenáře a máme tady na vás prosbu, abyste nám pomohli vytvářet tuto 
novou rubriku. O čem vlastně je? 
Je o tom, že v hodinách se někdy podaří dobré „zápichy“ – že se například učitel, učitelka 
nebo někdo z žáků přeřekne nebo vymyslí nějaký „vytuněný“ výraz. Bylo by škoda to neza-
psat, a tak je můžete dát na papíře někomu z redaktorů Školáčka nebo je poslat emailem na 
adresu: skolacekdolboj@seznam.cz

děkuje redakce Školáčka

UŽ SE NĚJAKÉ PERLIČKY PODAŘILY, TAK TADY JE MÁTE:

PERL IČKY Z VYUČOVAC ÍCH HOD I N . . .PERL IČKY Z VYUČOVAC ÍCH HOD I N . . .

VT IPY - TENTOKRÁT O POL ICAJTECHVT IPY - TENTOKRÁT O POL ICAJTECH

� Je hodina ČJ a paní učitelka Tlachová 

nám říká informace o Karlu Čapkovi: 

„Byl to spisovatel, který také hodně ces-

toval a nejraději jezdil pěšky.☺
� Někdy v hodinách hráváme hru na há-

dání slov – na tabuli se napíše jenom 

první písmeno a za to čárky podle počtu 

písmen. Bylo tam napsáno D - - - - - - -.

Dlouho padaly různé návrhy, co by to 

mohlo být, ale všecko bylo špatně. Pak 

už to jeden z kluků nevydržel a vykřikl 

DUBLIFUK! Což je samozřejmě blbost, 

ale docela pěkná. A víte, co to bylo za 

slovo? – DIOPTRIE!

� Zkoušení v hodině fyziky. Učili jsme se 

o elektrickém proudu. Byl vyvolaný je-

den žák a pan učitel mu dal otázku, jaké 

proudy máme (měl říct, že stejnosměrný 

a střídavý). Z něho ale vypadlo: „Teplý a 

studený.“ 

� Bylo to u osmáků v prověrce z literatury 

– učili jsme se o slavných cestovatelích 

Ing. Jiřím Hanzelkovi a Ing. Miroslavu 

Zikmundovi. Jeden z hochů do prověrky 

napsal – M. Zikmund byl slavný gym-

nasta – což je naprostý nesmysl – on si 

totiž z čítanky vypsal gymnasta místo 

gymnazista (=ten, kdo chodí na gymná-

zium)☺
� Bylo to taky v literatuře – jeden z ho-

chů napsal zajímavé vysvětlení k pojmu 

činohra (což je divadelní hra z běžného 

života, má prvky veselé i vážné) – „Či-

nohra je, když tam někdo hraje na čine-

ly…“☺
redakční rada

Ostatní kolegové ji okukují a ptají se, co 
to je. „No, v obchodě říkali, že když si 
do ní dám něco teplého, tak to dlouho 
vydrží teplé a když něco studeného, tak 
to bude pořád studené.“ 
„No, to je fakt dobrý vynález a co v ní 
máš?“ ptají se ostatní policajti.  „Kafe a 
dva nanuky.“

ŠKOLÁČEK

Těsto:
40 dkg hladké mouky, 1 Hera, 1 vejce, 1 po-

lévková lžíce cukru, 8 polév. lžic mléka, 1 

prášek do pečiva

Náplň:
2 kg jablek, 2 vanilkové pudinky, 2 vanilkové 

cukry, 8 polévkových lžic cukru.

Postup:
Zpracujeme těsto a necháme v lednici odpo-

činout. 

Mezitím si nachystáme náplň z jablek. Olou-

paná jablka, nastrouháme do mísy, nasype-

me vanilkové pudinky, vanilkové cukry a 8 

lžic pískového cukru. Promícháme.

Těsto rozdělíme na dva díly a rozválíme na 

placky. S těstem se krásně pracuje, netrhá se, 

dá se i pěkně natáhnout.

Na plech položíme jednu placku, navršíme 

náplň. Přikryjeme druhou plackou. Zůsta-

lo nám kousek těsta z odřezků, a tak jsem 

vykrájela ozdobu. Vrchní placku potřeme 

vejcem a posypeme sekanými ořechy, ale ne-

musí být. A to je všechno. Krájíme vychla-

zené, náplň krásně ztuhne a je to jak ovocné 

želé. Řezy jsou křehké, nejsou přeslazené.

Přeji dobrou chuť.

Kristína Podešvová, 6.A

Na křižovatce policajt zastaví auto: 
„Pane, už potřetí vám říkám, že vám 
teče chladič!“
Řidič odpoví: „A já vám už potřetí říkám, 
že řídím kropicí vůz!“

Přijde policajt do prodejny obuvi a chce 
si koupit černé polobotky. Jedny se mu 
líbí, a tak si je prohlíží. Přijde k němu 
prodavačka a ptá se: „Jaké máte číslo?“ 
Policajt na to: „No přece 158!“

Volá policajt na letiště: „Jak dlouho letí 
letadlo do New Yorku?“ – „Okamžik...“ – 
„Děkuji.“

Víte, jak policajti sázejí brambory?
- Vysypou pytel brambor doprostřed 
pole a řeknou: „Jménem zákona – roze-
jděte se!“

Policista zastaví na silnici auto: „Pane 
řidiči, víte, že jste jel nepřiměřenou 
rychlostí?“
„Vím, ale chtěl jsem být doma dříve, než 
začne účinkovat ta slivovice.“

Jde opilec domů a marně se snaží strčit 
klíč do pouliční lampy. Zarazí ho policajt 
a ptá se ho: „Co to vyvádíte?“ „Snažím 
se odemknout dveře od baráku, ale vů-
bec mi to nejde.“ Policajt se podívá na-
horu a povídá: „Tak si zazvoňte, nahoře 
se ještě svítí!“

Víte, jak sbírají policajti houby? Najdou 
jednu a vyslýchají ji tak dlouho, dokud 
neřekne, kde jsou ostatní.

Přijde policista se psem k bezdomovci, 
vybalí svůj chléb a řízek a ptá se ho: 
„Chceš kousnout?“ - „Ano,“ řekne bez-
domovec. - „Azore, kousni ho!“

připravila Magda Tlachová, 6.A
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