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ŠKOLÁČEK 

 

6/2018  

listopad 
 

 

 

Ahoj všichni,  

zdraví vás nová redakční rada časopisu Školáček. Doufáme, že se vám naše nové 

číslo bude líbit alespoň tak, jako ta loňská. Budeme rádi za každý váš příspěvek, 

například hádanky, příběhy, vtipy a obrázky.   

 

   

 

 

 

 

 

 

       

 

      

       

      Redakční rada: 

      Dominik Musil 

      Michaela Baierová 

      Helena Růžičková 

      Ondřej Hájek 

      Sofie Skoupá 

      Adéla Mašková 

      Taťána Vyskočilová  

 

 

 

 

 Autorka: Julie Chmelová 
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CO BYLO… 

 Třídní schůzky 

 Pohádková zahrada a sportovní odpoledne 

 Pipi Dlouhá punčocha (Divadlo Radost Brno)  

 Výstava ovoce, zeleniny a květin ve Staré škole  

 Výtvarná výstava pro zahrádkáře, Drakiáda, Dýňování (družina) 

 Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem (Stará škola) 

 Výstava a beseda „100 let republiky“ 

 Dopravní hřiště v Blansku (4. a 5. ročník) 

 Rumcajs (divadlo)  

 Enšpígl! Nasreddin! (Divadlo Polárka Brno) 

 

 

 
 

 

CO NÁS ČEKÁ… 

 Plavecký výcvik 

 Pečení a zdobení perníčků 

 Rozsvícení vánočního stromu, výstava, dílna 

 Výchovný koncert - manželé Kocůrkovi  
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ROZHOVOR S… 

 

 

 

 

 

V každém čísle bychom vám rádi přiblížili někoho, kdo je spjatý s naší školou. V 

tomto čísle vám představíme ilustrátora Adolfa Dudka, který tu byl na besedě. 

 

1. JAK VÁS NAPADLO ILUSTROVAT? 

Chtěl jsem to už odmala. 

2. JAK DLOUHO ILUSTRUJETE? 

26 let a stále mě to baví. 

3. JAKÝ PŘEDMĚT VÁS BAVIL, KDYŽ JSTE BYL MALÝ? 

Pochopitelně výtvarná výchova. 

4. JAKÝ FILM MÁTE RÁD? 

Black panther. 

5. KTEROU KNIHU JSTE RÁD ILUSTROVAL? 

Všechny. 

6. CHODIL JSTE NA UMĚLECKOU ŠKOLU? 

  Ano, na výtvarnou školu v Ostravě. 

7. JAKOU BARVU MÁTE RÁD? 

Žlutou - když maluji, tak ji mám vždy prázdnou. 

8. JAKÝ DRUH KNIHY MÁTE RÁD? 

Dramatické komiksy. 
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DOPORUČUJI… 

ONDŘEJ HÁJEK  

V říjnu jsem se v  Městské 

knihovně Blansko zúčastnil zajímavé besedy 

s výtvarnicí Lucií Seifertovou, se kterou bych 

Vás chtěl seznámit. Tato výtvarnice, 

ilustrátorka a spisovatelka se proslavila svým 

devítimetrovým leporelem Dějiny udatného 

českého národa, které vydala v roce 2003 a 

získala za ně cenu Magnesia Litera za 

nejlepší dětskou knihu a mnohá další 

ocenění.  

Tuto knihu bych chtěl všem doporučit. 

Jak těm, které zajímá historie, tak i těm 

ostatním, protože kniha je zábavná, zajímavě 

a vtipně ilustrovaná a každý se v ní dozví 

mnoho zajímavostí. Rovněž doporučuji pro 

zvídavé prvňáky, druháky a třeťáky, kterým se nechce čekat, až budou probírat 

dějiny ve škole. Podle tohoto leporela byl 

natočen i stejnojmenný animovaný seriál pro 

děti. 

Lucie Seifertová vydala mnoho dalších leporel a knih, jako jsou například 

Tajemná Praha, Golem, Pražský hrad a jeho zajímavosti, Tajemné hrady a zámky 

království českého a další. 

Je možné, že Lucie Seifertová 

uskuteční příští rok na blanenském zámku 

výstavu obřího leporela  Dějiny udatného 

českého národa. Moc se těším. Určitě to bude 

stát za to! 
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HÁDANKY

Maličký sklípek, 

v něm dvě řady slípek 

a červený kohoutek.  

 
(pusa, zuby a jazyk) 

 

 

Jedna hlavička, jedna nožička.  

Hlavička, když zčervená,  

konec nožky znamená. 

 
                       (zápalka) 

 

Kdo bez štětce a bez barev 

obarví nám pestře les? 

 
(podzim) 

 

 

Ve mně tma, venku světlo, 

ve mně zima, venku teplo, 

ve mně teplo, venku mráz, 

jmenujte mě někdo z vás!  

 
(sklep) 

 

VTIPY 

,,Hádej, tatínku, který vlak má největší zpoždění?“  

,,To opravdu nevím.“ 

,,Ten, který jsi mi předloni slíbil k Vánocům.“ 

 

 

Pepíček dostal k Vánocům kolo. Na jaře se rozhodl, že ho 

konečně vyzkouší. Objede dům a volá na babičku: "Hele, 

babičko, bez šlapání!" 

Podruhé objede dům a volá: "Hele, babičko, bez držení!"  

Potřetí objede dům a volá: "Hele, babičko, bež žubů!" 

 

 

Pepíček přinese tatínkovi zažloutlé vysvědčení, ten je obrací ze všech stran a povídá: 

„To je tragédie, něco tak děsného jsem ještě neviděl!“ „Viď tati, já taky ne, to jsem 

našel na půdě v tvojí krabici.“ 
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                       Z NAŠÍ TVORBY 
 

                                                                         Autor: Kryštof Rozsypal 

  

         Freddie Mercury                      John Lennon 

                
                                                           Autor: Dominik Musil 

 

                      Píseň o tanci 

               Dominik Musil 

 

                  Nad zemí létá prach.  

             Mé boty jámy dělají.           

    Z otáček nadlidských, 

                      vymýšlím choreografii století. 
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                     *S*O*U*T*Ě*Ž*    
Vymyslete a napište dokončení tohoto příběhu (8 – 10 vět). Vítěz získá možnost 

napsat začátek nového příběhu. 

 

TMA 

Jednoho podzimního dopoledne  

zazvonily u Kristýny její dvě  

kamarádky. Dívky si povídaly,  

smály se příhodám ze školy,  

když vtom… Černo. Vyděšeně běžely k oknu. Nebylo vidět ani ke vzrostlému  

stromu uprostřed zahrady. Nebylo vidět NIC. Najednou rána! Prásk! V černočerné  

tmě……………. 

 

                    RÉBUS 

Rozlušti rébus o podzimu. Správné řešení najdeš v příštím čísle časopisu. 

                                                 

Venku svítí slunce. Konec letního času je 28. 10. Babička šla pověsit prádlo. 

David prošel důležitou zkouškou. Okno se samo zavřelo. Máma mele maso.  

Nad mořem lítá racek. Tatínek trhá hrozny. Ondra si procházel atlas zvířat.  

V televizi byla armáda vojáků. Na podzim ze stromů listí opadá. Maminka mi četla  

Princeznu na hrášku. Lupič ukradl cennou vázu. U krájení cibule mi tekly slzy. 

 

                 _is_o_a_ _v_   _l_ _  zh_ _ín_  s_ _ n_e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


