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Ahoj všichni,  

zdravíme vás podruhé v tomto školním roce. Nejdříve bychom vám chtěli popřát hodně 

školních i ostatních úspěchů v roce 2019.  

Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují. Budeme i nadále rádi za každý váš příspěvek, který 

můžete předat členům redakční rady nebo vhodit do obálky na nástěnce (chodba u medvěda).  

Doufáme, že se vám nové číslo časopisu Školáček bude líbit… 

                                                                 vaše redakční rada 

 

                                    

 



  
 

CO BYLO… 

 Enšpígl! Nasreddin! (Divadlo Polárka Brno)  

 Pečení a zdobení perníčků 

 Rozsvícení vánočního stromu, výstava, dílna 

 Výchovný koncert - Karel Kocůrek (Stará škola)  

 Třídní vánoční besídky  

 Třídní schůzky 

 Maxipes Fík - Divadlo Špílberg (Stará škola) 

 

CO NÁS ČEKÁ… 

 Pololetní vysvědčení a prázdniny 

 Ukončení plaveckého výcviku (19.2.)  

 Dětský karneval  

 Čtyřlístek v pohádce - Divadlo DS Praha (Kino Blansko)  

 Lazy goat - (Kino Blansko) 

 Noc s Andersenem - nocování ve škole  
 

 

  ANKETA 

Koncem listopadu jsme navštívili divadelní představení Enšpígl! Nasreddin! v divadle Polárka. 

Zeptali jsme se spolužáků, co je nejvíc zaujalo. Tady jsou některé odpovědi: 

 

 Hudba (Šárka, 8)                                                           

 Líbilo se mi všechno (Sofie, 10)                                          

 Líbilo se mi, jak zpívali (Barbora, 10)  

 Jak, Enšpígla mučili (Marek, 7)                                                   

 Líbila se mi válka (Matyáš, 8)                                                  

 Že to bylo vtipné (Jakub, 10)                                             

 Líbily se mi vtipy (Ondřej, 10) 

 

 

 



  
 

ROZHOVOR S… 

 

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

představíme muzikanta pana Karla Kocůrka, který u nás koncertoval. 

1. PROČ VÁS ZAJÍMÁ INDIÁNSKÁ KULTURA?                                    

Protože už od dětství jsem měl rád indiánské filmy, tak jsem si říkal, že se za nimi musím podívat.  

2. NA JAKÝ PRVNÍ HUDEBNÍ NÁSTROJ JSTE ZAČAL HRÁT?                           
První hudební nástroj byl klavír. 

3. NA KOLIK PŘIBLIŽNĚ HRAJETE HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ?                         

Nikdy jsem to nespočítal, ale jsou jich desítky. 

4. OD KOLIKA LET HRAJETE NA HUDEBNÍ NÁSTROJE?                              

Od první třídy od šesti. 

5. KAM NEJRADĚJI JEZDÍTE?                                                               

Mám dvě místa, do Jeseníků a k indiánům. 

6. JAKOU EXOTICKOU ZEMI JSTE JAKO PRVNÍ NAVŠTÍVIL?                      
Jako první jsem navštívil Izrael. 

7. NA JAKÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ HRAJETE NEJRADĚJI?                            
Ten, který mám právě v ruce. 

8. JAKOU HUDBU POSLOUCHÁTE?                                                 

Hlavně dobrou a krásnou hudbu. 

 9. JAKÉ INDIÁNSKÉ JÍDLO VÁM NEJVÍCE CHUTNALO?                           
Takové zvláštní hranolky. 

10. KOLIK LET JSTE HRÁL V ORCHESTRU A NA JAKÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ?                                                            
Hrál jsem dva roky v Janáčkově divadle a brněnské filharmonii na lesní roh. 



  
 

ONDŘEJ HÁJEK DOPORUČUJE 

 

Výstava Titanic 

 

V lednu jsem s rodinou navštívil v Brně výstavu s názvem Titanic. Titanic byl tehdy 

největší osobní parník světa. Cestovalo na něm kolem 2200 pasažérů. Potopil se při své první 

plavbě z Evropy do Severní Ameriky 15. dubna 1912, protože narazil do ledovce. Zahynulo na 

něm přes 1500 cestujících. 

 

Na výstavě jsme se dozvěděli velké množství informací, které jsme si mohli přečíst nebo 

poslouchat z audioprůvodce. Zajímaly mě hlavně kajuty, salonky a chodby vytvořené podle 

skutečnosti, které jsme si mohli prohlédnout a projít. Hodně se mi líbily modely Titanicu, a to 

před a po ztroskotání. Byl tam i model obřího ledovce, na který jsme si mohli sáhnout a 

představit si, v jak studené vodě museli plavat lidé, kteří spadli z lodi. Většina z nich umrzla, 

protože záchranné čluny nestačily.   

 

 



  
 

Vrak Titaniku byl objeven až v roce 1985. Byl jsem překvapený, kolik předmětů, jako 

například nádobí, oblečení, kufr a spousta dalších, bylo vytaženo ze dna Atlantického oceánu.  

 

 

 

Namísto vstupenky každý dostal palubní lístek se jménem skutečného pasažéra. Na konci 

výstavy jsme si mohli přečíst, jestli jsme přežili nebo ne. Já jsem se jmenoval Thomas William 

Solomon Brown, bylo mi 60 let, byl jsem cestující druhé třídy a úspěšný hoteliér. Plavbu jsem 

přežil i se svou ženou a dcerou. 

 

 

 

Všem bych chtěl výstavu moc doporučit. Probíhá až do konce března 2019 na brněnském 

výstavišti. Putovala po celé Evropě a její poslední zastávka je právě v Brně.   

  



  
 

 

Z NAŠÍ TVORBY 

 

Čertovské chytání       Čert a úklid         Čerti 

Michaela Baierová   Elen Hoffmannová    Romana Hanáková 

Ententýky, dva špalíky,  Přiletěl čert do pekla    Zlobivé děti 

čert chytil dva uličníky,  a čertice mu řekla:   jdou do pekla hned. 

co zlobili maminku,   „Musíš tady uklidit,    Děti křičí: „Bojím, bojím, 

v pekle budou za chvilku.  dneska budem hosty mít.“   mami, já tu kaši dojím.“                                                   

                                                       Čerti už se těší, 

          až všechny postraší. 

 

Čertisko    Čert              Čerti a jehně              

Jakub Matal    Julie Chmelová         Dominik Musil 

Čerte, čerte, čertisko,   Čerte, čerte, čertíčku,    V pekle jednou u ohně 

máš špinavé vousisko.   ušpiněný hošíčku.    seděli tři čerti. 

Dlouhý ocas, ostré rohy  Nezlob, nezlob malý,    Hádali se o jehně, 

a kopyto místo nohy.   nedostaneš uhlí.    nedělali žerty.  

                                           

                     Chtěli je sníst k obědu       

                      od nohy až po bradu. 

 

                      V pekle jiskry létaly, 

                      o jehně se poprali. 

                                Jehně z pekla uteklo, 

                           vůbec se jich neleklo. 

 



  
 

 

Z NAŠÍ TVORBY (pokračování) 

 

Byl jeden čert                      Špatný student 

Ondřej Hájek              Barbora Slezáková  

Byl jeden čert,   Mikuláši vzal čepici,         Tohle je čert,     

ten vymyslel žert.  nasadil ji své čertici.         který nezná žert.    

Podkopl andělům nohy, To byl teda žert…..         V ruce drží pytel,    

nalepil černé rohy.  Byl z toho velký průšvih,        on je asi mstitel.     

To byl teda žert…..        Lucifer bičem ho švih.             Jmenuje se Hubert, 

Další den                Šel až k andělskému soudu,        kdysi býval student. 

zas ten čert                 kde mu postavili boudu.            Učení,  

vymyslel si nový žert.  Z ní nemohl ven.              bylo pro něj mučení.                                                          

                        Byl to jenom sen. 

 

 

Enšpígl a Nassredin 

Eliška Havlíčková 

Příběh, na kterém jsme byli se školou v divadle Polárka, se odehrává v Německu a v Turecku. 

Vypráví o Tillu Enšpíglovi, který se měl stát stejně jako jeho otec ševcem, ale tato práce ho 

nebavila. Proto se vydal do světa. Druhým hrdinou byl Hodža Nassredin, hledaný vtipálek. 

Několikrát ho chytili, ale on vždy utekl. Nakonec ho stejně chytili a odvedli za sultánem. Sultán 

ho jmenoval vezírem a začala válka proti křesťanům. Ve válce se Nassredin a Enšpígl potkali a 

stěžovali si na lidskou hloupost, která válku způsobila. Oba dostali strach o své blízké, 

Nassredin položil život za svou rodinu - ženu a čtyři děti, ale Enšpígl svou matku zachránil a 

utekli spolu do Německa.                                                                                      

Představení bylo vtipné, byla v něm hezká hudba a písničky. Příběh byl zajímavý, moc se mi 

líbilo, jak byl Enšpígl na vojně a učili ho tam bojovat. 



  
 

 

Čtenářský kroužek 

Sofie Skoupá, Adéla Mašková 

Letos jsme už druhým rokem měli ve škole čtenářský kroužek. 

Konal se každou středu a byl šestnáctkrát. Pokaždé jsme četli 

novou knížku. Pak jsme si o ní povídali a dělali různé úkoly. 

Třeba vymýšleli příběhy, hráli scénky, popisovali postavy     z 

knihy, kreslili. Poznali jsme tak spoustu nových knížek. Nejvíc 

se nám líbila kniha Pan Smraďoch. Je o holčičce Chloe        a 

bezdomovci Panu Smraďochovi, kteří se spolu skamarádí    a 

zažívají spoustu dobrodružství.  

V kroužku nás to moc bavilo. 

                         

 

Z NAŠÍ TVORBY (výtvarná část)                                  

 

 

          

 

 

 

 

 Autorky: Markéta Mojžíšková 

           Lilly Svobodová 

 

 

            Autor: Kryštof Rozsypal 



  
 

HÁDANKY 

 

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna 

druhou nevidí.  

 

 

 

Nejraději za pecí přikrčena líhá,      

v očích se jí rozsvěcí, když na kořist 

číhá. 

 
(Řešení najdeš na konci stránky.) 

Neustále to mění tvar, ale přesto je to 

stále kulaté.  

 

 

 

Patří ti to, ale tvoji přátelé to 

používají víc než ty.  

 

 

 

 

VTIPY 

 

Za doby Karla IV. jede rytíř na hrad Karlštejn.  

U vrat stojí strážní a ptají se: „Co chceš?“  

Rytíř odpoví: „Jedu popřát našemu králi k svátku!“  

Stráž protestuje: „Člověče, co blázníte? Dnes není Karla!“ 

„Vždyť já vím, že dnes není Karla, ale je čtvrtého.“ 

 

 

Za sedmero horami, 

za sedmero lesy, 

za sedmero moři, 

za sedmero řekami, 

za sedmero planinami, 

za sedmero dolinami, 

stál jeden král a říkal si:                                                                         

„Proč musím mít všechno tak daleko!“                           

 

(Řešení hádanek: oči, měsíc, kočka, tvé jméno) 

 



  
 

VYMYSLI PŘÍBĚH 

V minulém čísle jsme otiskli začátek příběhu, který jste měli šanci dokončit, a získat tak možnost 

započít příběh nový. Nejvíce se nám líbilo pokračování od Markéty Mojžíškové, za příspěvek 

děkujeme také Elišce Havlíčkové. 

TMA - Markéta Mojžíšková 

Jednoho podzimního dopoledne zazvonily u Kristýnky 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………………………………………………. 

se pomalu otevíraly dveře a v nich viděly obrys. Naštěstí Zuzanka měla baterku a 

honem s ní posvítila na dveře. V těch dveřích viděly ježka. Všechny holky se 

hrnuly k ježkovi. Anička řekla: „Zuzi, že si ho vezmeme domů?“ „Ne, ježci mají 

rádi přírodu, ale když to dovolí Kristýnka, tak bychom si ho mohly dát pod 

dřevník,“ řekla Zuzanka. „A já za Vámi budu chodit a budeme si s ježkem hrát,“ 

řekla Kristýnka. „A taky bychom mu mohly dát jméno,“ řekla Anička. Pak 

přemýšlely a potom to Zuzance došlo: „Bude se jmenovat Ferda!“ Všechny s tím 

souhlasily. Najednou uslyšely dupání na schodech a všude se rozsvítilo. Ozval se 

hlas maminky: „ Holky, jste v pořádku? V koupelně praskla žárovka a vypadl 

jistič.“  

 

 

Pokud tentokrát nechcete propásnout svoji šanci, je tady začátek nového příběhu, který 

vymyslela minulá vítězka Markéta. Zadání je stejné - vymyslete a napište dokončení tohoto 

příběhu (8 – 10 vět). Vítěz získá možnost napsat začátek nového příběhu.                  

Jednoho zimního dne se dvě holky domluvily, že po škole půjdou do lesa dát 

zvířátkům do krmelce potravu. Když skončila škola, nikomu nic neřekly a šly.   

V lese začala sněhová vánice. Za chvíli nebylo vidět na krok……………… 

 

Kamarádi, protože víme, že máte zvířátka rádi (kdo by také neměl, že?), další číslo 

bude věnované (nejen) domácím mazlíčkům. Takže PIŠTE, MALUJTE, FOŤTE, 

VYRÁBĚJTE,… a HLAVNĚ NOSTE své příspěvky!                                            

Děkujeme a těšíme se, vaše redakční rada 


