
Školáček   
č.12/leden 2021                        
Milé děti, vážení dospělí, 
 
máte před sebou 12. číslo časopisu Školáček. Minulý rok byl pro všechny velice náročný, ale celá 
naše redakce věří, že bude lépe, a všichni to zvládneme. V tomto čísle můžete najít rozhovor s 
panem školníkem, vtipy, hádanky, doporučení kam na výlet, tip na dobrou knihu, zimní anketu a 
literární a výtvarné práce žáků školy. 
 
Přejeme vám šťastný nový rok! 
 
 

            

  Magdalena Hronová, 1.třída 



Rozhovor s… 

 

 

 

 

panem školníkem Františkem Kocmanem 

Jak dlouho pracujete v této škole? 

Od ledna 2016. 

 

Co Vaše práce obnáší? 
Opravy, údržby budovy a zahrady. 

 

Co vás v práci nejvíc baví? 
Práce s dobrým kolektivem. 

 
Čím vás děti ve škole nejvíc zlobí? 

Naše děti jsou hodné. 
 

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny? 
Vepřo, knedlo, zelo a kapusta. 

 

Jaké koníčky máte? 
Práce se dřevem, turistika, automobilismus. 

 

Díváte se na nějaký sport v televizi? 
Biatlon, hokej. 

 

Kam rád jezdíte na dovolenou? 

Nejraději k moři. 
 

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na zemi, kam byste jel? 
Zakynthos, Santorini. 

 
 

                                                    Děkujeme za rozhovor!  

 

 



Vtipy    

Blondýnka stojí u brány parku a čte si tabulku  

VSTUP JEN SE PSEM NA VODÍTKU. Zamyslí se a pak říká:  

„Nějaký špagát bych našla, ale kde seženu psa?“  

 

„Mami, mami, upadl nám žebřík!“ volá Vašík. 

„Pověz to tátovi.“ 

„On už to ví, visí na okapu.“ 

 

Pepíček se ráno chystá do školy. 

„Mami, je dneska krásný den?“ 

„Proč se ptáš?“ 

„Ale, paní učitelka říkala, že se z nás jednoho 

krásného dne zblázní.“ 

 

„Pepíčku, proč jsi tatínkovi nakreslil zelené vlasy?“ 

„Protože nemám plešatou pastelku.“ 

   

 

Hádanky 

Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Kdo to je?  

 

Staršímu bratrovi jsou 4 roky a mladší bratr je o polovinu mladší. Kolik let bude mladšímu 

bratrovi, když staršímu je 100? 

 

 

  

 

 

 

(Řešení hádanek na poslední straně.) 

 



Papouščí  zoo  Bošovice 

 

O letních prázdninách jsem navštívil papouščí zoo 

Bošovice. Je to jediná papouščí zoo v Česku. 

Založili ji v roce 2011 manželé Škrhákovi. Zoo 

vlastní mnoho vzácných papoušků. Patří mezi ně 

třeba: Ara marakána, Kakadu žlutolící celebeský, 

Amazoňan kubánský atd. Zoo se může pochlubit i 

chovatelskými úspěchy. Po afrických druzích zde 

zahnízdili a vyvedli mláďata nejmenší papoušci 

v Bošovicích - Papoušíčci brýlatí. Nalezneme zde 

přes 200 papoušků dvaceti druhů. Zoo nabízí také 

výjimečnou akci pro děti - Ošetřovatelem na 

jeden den. Zaparkovat se dá přímo před zoo. Kdo by v areálu dostal chuť na nějaké občerstvení, 

může zavítat do kavárny Café Kakadu. V zoo se mi moc líbilo, návštěvu bych všem doporučil. 

                           Matyáš Plch, 5. třída 

 

Dolní Morava 

Máte o víkendu volno a nevíte kam jet? Co takhle Dolní Morava? Je tam krásná příroda a hezký 

výhled. Nejhezčí výhled je ze stezky v oblacích. Jede se lanovkou nahoru ke stezce. Dále se jde 

pěšky po dřevěné lávce. Cestou jsou informační cedulky. Výška stezky je 55 metrů a má i 100 

metrů dlouhý tobogán. Moc vám toto nádherné místo doporučuji. 

                            Beáta Kocmanová, 5. třída 

 

 

 
 
  
 
 
 

 
 



Přečtěte si knihu… 
 
Čarodějův učeň  
Doporučuji knihu Čarodějův učeň od spisovatele Otfrieda Preusslera. Tato kniha je o chlapci 
jménem Krabat. Krabat přišel o rodiče, a tak se o sebe musí postarat sám. Jednoho dne k němu 
přijde mlynář a nabídne mu práci ve mlýně. Krabat souhlasí a začíná poznávat jiné učně. Po chvíli 
se spřátelí s Tondou, který mu pomáhá, a Krabat začíná zjišťovat, že místo, kde pracuje, není 
obyčejný mlýn, což se brzy potvrdí. Krabat se začíná učit černou magii, ale poté zjistí, že to má i 
své nevýhody. Krabatova přítele zabije sám mlynář - čaroděj, aby si udržel svou moc. A tak se 
Krabat spřátelí s Jurem, který mu pomáhá a ochraňuje ho. Krabat ale jednou potká dívku, 
zamiluje se, a ona do něj. Od Jury se dozví, že ona dívka může porazit mlynáře, ale že to nebude 
jednoduché. Poslední den v roce Krabat požádá svou dívku, aby přišla ke mlýnu. Tam se všichni 
promění ve vrány a dívka musí poznat, která z nich je její milý.  
A jak to dopadne?… To musíte zjistit sami… 
                                Lily Svobodová, 5. třída 

 

 

Anketa „Zimní radovánky“ 

 

 

 

  

 

Máš rád(a) sníh?                                 Ano: 23             Ne: 1                                                                                                                                                             
Chodíš v zimě ven?     Ano: 28             Ne: 1 
Sáňkuješ v zimě? Ano: 26             Ne: 5                     
Jezdíš lyžovat na hory?                   Ano: 10             Ne: 8 
Co v zimě nejraději děláš?         Koulování: 5      

Stavění sněhuláka: 5 

Bruslení: 5   

                           
Sáňkování: 3  

 
Lyžování: 1                                                                                                                                             
 



 

  

 

 



Nakreslili jste nám… 

 
 

  

 

 
 

 

 

Kotě: Vojtěch Bracek, 3. třída  
Paní zima: Matyáš Plch, 5. třída 

Zimní zahrada: Matyáš Plch, 5. třída 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S úsměvem jde všechno líp… 

 

 

 

 

Řešení hádanek: hlemýžď, 98 let. 


