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Milí žáci a učitelé ZŠ Ráječko, v letošním roce jsme se rozhodly obnovit 

již téměř zapomenutou tradici vydávání školního časopisu. Nepodařilo se 

nám zjistit, kdy přesně vydávání školního časopisu začalo a bylo 

ukončeno, ale víme, že vycházel ještě na Staré škole, přibližně před 

patnácti lety, a to asi jeden rok. Rády bychom na tuto tradici navázaly a 

zároveň vyzvaly všechny, kdo by chtěli do časopisu přispět obrázkem, 

zajímavým článkem nebo básničkou apod., aby neváhali a přinesli 

příspěvek do 5. třídy. Časopis Školáček bude vycházet nepravidelně a 

budeme Vás informovat o tom, co nás čeká a co jako škola prožíváme. 
 

                                                          redakční rada  

                                                                                       Klára Mojžíšková 

                                                                                       Ema Kuběnová 

                                                                                       Ema Skoupá 

                                                                                       Stela Martinková 



  ANKETA: Co se Ti nejvíc líbilo v divadle v Brně? 
 
Dne 10. 10 2017 jsme navštívili představení Klapzubova jedenáctka                    

v brněnském divadle Polárka. Spolužáků jsme se zeptaly, co se jim na 

představení nejvíce líbilo. 

 
DÍVKY:1.tř. Samanta - Nejvíce se mi líbila část s domorodci. 

              2.tř. Markéta - Nejvíce se mi líbilo, jak se herci učili hrát fotbal. 

              3.tř. Sofie - Asi všechno.  

              4.tř. Julie - Nejvíc se mi líbilo, jak byli herci zajati v  džungli. 

              5.tř. Stela - Nejvíc se mi líbilo..no..asi všechno. 

 

 

CHLAPCI:1.tř. Štěpán - Nejvíc se mi líbilo, jak byli na zápase. 

                    2.tř. Aleš - Nejvíc se mi líbilo jak pluli parníkem. 

                    3.tř. Tadeáš - Nejvíc se mi líbili lidojedi. 

                    4.tř. Dominik - Líbilo se mi, že to bylo o fotbale. 

                    5.tř. Matyáš - Všechno. 

 
 

CO NÁS ČEKÁ v nejbližší době... 

                       
 pečení perníčků 

 rozsvícení vánočního stromku, výstava našich výrobků a vánoční tvořivá dílna 

 plavání 

 divadlo Radost 

 koncert..... 

 
 

CO BYLO... 
 

 Pohádková zahrada a sportovní odpoledne 

 návštěva nové Hasičská zbrojnice v Ráječku 

 Klapzubova jedenáctka v divadle Polárka 

 beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou 

 dopravní hřiště Blansko (pouze 4.+5. ročník) 

 preventivní vzdělávací pořady Netolismus (1. - 3. ročník) a Holka nebo kluk              

(4. - 5. ročník) 

 



ROZHOVOR s ... 

 

V každém čísle bychom vám rády přiblížily nějakého pracovníka naší 

školy, který se o nás stará, a každý den ho potkáváme. V prvním čísle vám 

představíme pana ředitele PaedDr. Pavla Vaverku... 

 

 

1. Jak se Vám líbí ve škole v Ráječku? 

Velmi, jsou zde šikovné děti.  

2. Jaký byl Váš nejlepší zážitek z dětství? 

Když jsem byl malý, byl jsem u Jaderského moře v bývalé      

Jugoslávii a nejvíc se mi tam líbily velké vlny.  

3. Kdo je Váš oblíbený herec a herečka? 

Petr Nárožný a Claudia Cardinale 

4. Nejoblíbenější hudební skupina? 

Hradišťan a Čechomor 

5. Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

Řízek a bramborový salát. 

6. Kde jste již učil, a co se Vám tam nejvíc líbilo? 

Škola Janouškova (Brno) 5 let. Líbilo se mi, že se tam hodně 

sportovalo. 

7. Váš oblíbený sportovec? 

Antonín Panenka a Jaromír Jágr 

8. Jaké je Vaše oblíbené tričko? 

To, které je nahoře ve skříni… 

9. Nejoblíbenější sport? 

Fotbal, lední hokej a tenis 

         10. Kolik máte dětí? 

Mám 2 děti. Dcera studuje medicínu a syn techniku. 



VTIPY 
 

Co je nejlepší čtyřnohý přítel člověka? 

Postel. 

 

,,Tati, můžu si číst, než usnu?“ 

,,Ano, ale ani o minutu déle.“ 

 

Nasedne muž do taxíku. ,,Prosím domů“ 

,,Můžete to, prosím, nějak upřesnit?“ 

,,Do obýváku.“ 

 
 

HÁDANKY 

 
1. Jakých ryb v rybníce je nejvíce?                 

 

2. Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. 

 
 

(Odpovědi na tyto hádanky naleznete na konci stránky  ) 

 

KŘÍŽOVKA 
 

 
1. začíná v září 

2. tvar pneumatiky 

3. orgán, kterým se díváme 

4. tryská ze sopek 

5. první dlouhá samohláska 

6. jeden ze smyslů 

7. první žena 

8. dětské jídlo 

 

 
 
 

Správné odpovědi hádanek zní: 1. mokrých  

2. sníh 
 

          

         

        

         

      

        

        

         

  



PODZIMNÍ OKÉNKO (nejen) Z PŘÍRODY 
 

JEŽEK 
                               

 

Ježek je hmyzožravec. První zástupci se objevili na Zemi už počátkem druhohor - zhruba před 

220 miliony let. Váží mezi 300 - 700g. Délka samce je 18 - 23cm, u samičky je to až 25cm. 

Samičky jsou těžší a větší, mimo to není mezi nimi a samci moc rozdílů. Ježek je velmi 

oblíben pro svou poměrně mírnou povahu a celkem snadný chov. Není kousavý, snadno 

zkrotne a uvykne si na braní do ruky, kdy se nebrání ježením bodlin. Když se brání, promění 

se v ostnatou kouli, do které není snadné se dostat. Ponechá si jen otvor naspodu, aby se 

neudusil. Zoologové ježky rozdělují přinejmenším do 15 druhů, z nichž se v ČR vyskytují 

pouze dva druhy. Žádný náš savec není opředen tolika pověrami jako ježek. Většina lidí ho 

považuje zásluhou obrázků Josefa Lady za pilného sběrače spadaného ovoce, které si odnáší 

do pelíšku. Moderní zoologie však tuto bajku, známou až ze starého Říma, s jistotou 

vyvrátila. Ježek sladké ovoce v oblibě nemá, zato mu voní jiné dráždivé látky, mimo jiné i ty, 

které jsou obsažené v kvasících plodech. Rád se jimi parfémuje tak, že se na „voňavých" 

předmětech vyvaluje. Tak se stává, že se mu na bodliny přichytí list, papír, cigaretový 

nedopalek nebo jablko. Typickou potravou ježka je žížala. U nás se ježkové ukládají k 

zimnímu spánku nejčastěji v říjnu. "Náš" ježek má jen dva opravdové nepřátele - tchoře a 

výra. Průměrný počet blech je 100 na jednoho ježka.                      

 

                                                           

Není ježek jako Ježek:) 

Jaroslav Ježek, hudební skladatel  (1906 – 1942)                                          
                   

 

  

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 
                                                                                                                         

 
                                                                                                                      Nakreslete si slaměnku                                                                          

                     SLAMĚNKA                                  

Slaměnka je podzimní kytička, která nám ve váze pokvete nejen celý podzim, ale i zimu.       

K sušení se hodí desítky druhů letniček. Vypadají krásně na záhoně, kvetou po celé léto a 

barvu a tvar si zachovávají i po usušení. Květiny sušíme svázané do řídkých svazků a 

zavěšené v temné místnosti, kde proudí vzduch. Tyto podmínky jsou nutné, protože na světle 

mohou některé květy ztratit barvu a při omezeném přístupu vzduchu svazky začnou často 

zahnívat. Ze stonků je vhodné odstranit všechny lístky a svazky stáhnout nejlépe gumičkou, 

protože stonky se při sušení velmi ztenčí a ze špatně utaženého svazku by mohly vypadat. 

Poměrně dlouhou dobu vydrží svěží. Záleží ovšem na délce doby, která uběhla od sklizně 

květů, a samozřejmě i na způsobu péče. 



Povídka na pokračování..... 
 

OBYVATELÉ SOPEK 
Klára Mojžíšková 

 
    Byla jednou jedna vesnice, která nebyla úplně obyčejná… Stála          
pod obrovským kuželovitým kopcem, ze kterého stoupal dým. Lidé tam 

bydleli na úpatí sopky. Spávali v síti, protože se jim občas země             

pod nohama zachvěla, a to je krásně pohoupalo. Večer jim tam vzduch 

voněl po špekáčcích nebo po uzeném mase.  

    V jednom malém domečku žila maminka Lia, tatínek Laston, šestiletá 

holčička Mia, sedmiletý chlapec Rovy a batolátko Sára. 

    Mia a Rovy se jednoho dne rozhodli, že si postaví bunkr. Šli proto 

hlouběji do lesa směrem k sopce, kde vylezli na vysoký strom, a začali tam 

ulamovat větve a vázat je k sobě, aby měli podlahu. Rovy vyplétal stěny a 

Mia přinesla z domu prkna. Z nich pak postavila stůl a dvě stoličky.        

Do větví přivázali houpací síť. Bunkr byl hotov. 

    „Mio, zaběhni domů pro něco k jídlu a přiveď Sáru,“ řekl Rovy, „já 

zatím vyrobím zvonek.“ A hned se pustil do hledání lávového kamene a 

šikovné duté paličky, která by vydávala hlasitý zvuk. Mia se vydala domů  

pro koláče a malou Sáru, ale po chvíli se zastavila, otočila a začala utíkat 

zpátky. Přitom hrozně křičela: „Rovy, pomoc, pomóóóc….!“ a rychle lezla 

na strom. „Rovy, dělej, vylez!“ Rovy byl v mžiku na stromě.  

     Pod nimi pobíhala smečka vlků!!! ,,Kdy odejdou? “pípla Mia. ,,Hned 

asi ne“, odpověděl Rovy.                                      

                                                                              ( pokračování příště)  

 

Chcete vědět, jak to dopadne? Pokračování se dozvíte v dalším vydání 

našeho časopisu… 
 

........................................................................................................................ 

 

SOUTĚŽ – Namaluj obrázek na téma Zima se blíží 
Obrázek s vaším jménem a třídou přineste do 5. třídy. Nejlepší zveřejníme 

v příštím čísle a odměníme. 

 

*Také nám můžete přinést vaše nápady a připomínky k tomuto časopisu. 

Budeme vám za ně vděčné. 

 

Vaše redakce: Klára, Ema, Ema, Stela 


