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Ahoj všichni,  

zdravíme vás potřetí v tomto školním roce. Doufáme, že jste si všichni o jarních prázdninách 

odpočinuli a zažili spoustu zajímavých zážitků. 

Toto číslo je věnované domácím mazlíčkům, se kterými rádi trávíme svůj čas a o které se 

staráme. 

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… 

 Pololetní vysvědčení                                              

 Jarní prázdniny 

 Ukončení plaveckého výcviku 

 Dětský karneval (studio KORÁB) 

 Čtyřlístek v pohádce (Divadlo DS Praha)  

 Nocování ve škole (Noc s Andersenem) 

 Úklid Moravského krasu (Den Země) 
 

 

 

CO NÁS ČEKÁ… 

 Recitační soutěž Ráječkovský Rudolf 

 Vyhodnocení sběru kůry 

 Velikonoční prázdniny 

 Výstava školní družiny (Den Země)  

 Dopravní hřiště (4. a 5. ročník) 
 

 

MINIANKETA 
 

Které domácí mazlíčky máme doma? 

1. pes: 20 žáků 

2. kočka: 18 žáků 

3. morče: 6 žáků        

Ostatní: papoušek, šnek, rybičky, chameleon, králík, krab, žába, křeček  

 

 



  
 

                   ROZHOVOR S... 

                           paní učitelkou 

                                         Janou Pliskovou                                

 

 

 

1. KOLIK LET UČÍTE NA TÉTO ŠKOLE? 

Dvacet devět let. 

2. KDYŽ JSTE BYLA MALÁ, CHTĚLA JSTE BÝT UČITELKOU? 

Ne, chtěla jsem pracovat v lékárně a studovat farmacii. 

3. CO NEJRADĚJI UČÍTE A JAKÝ PŘEDMĚT JSTE MĚLA RÁDA JAKO DÍTĚ? 

Učím ráda vše, když jsou žáci chápaví a pozorní. Měla jsem ráda český jazyk - hodně jsem četla. 

4. V KOLIKA LETECH JSTE MĚLA PRVNÍ ZVÍŘÁTKO? 

Prvního kocourka jsem měla jako malá a místo panenky jsem jej vozila v malém dětském kočárku. 

5. VÍME, ŽE JSTE MILOVNICÍ KOČEK. KOLIK MÁTE DOMA KOČEK A JAK SE JMENUJÍ? 

Největší počet byl sedm i s koťátky. Nyní tři. Ta nejstarší je Barunka, její koťátko Betynka a ta největší a 

nejsilnější je Elen.  

6. JAKÁ JE VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ RASA KOČKY? 

Rasa pouliční, sbírám vše. 

7. JAKÁ JINÁ DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA MÁTE NEBO JSTE MĚLA DOMA? 

Měli jsme pejska Áju (bobtail) a potom pejska z útulku, ten se jmenoval Mikinek                          

a byl to cestovatel, rád jezdil autobusem.  

8. CO MÁTE RÁDA NA KOČKÁCH? 

Na kočkách mám ráda jejich upřímná očička a vrnění. 

9. UVAŽOVALA JSTE O JINÉM ZVÍŘÁTKU NEŽ O KOČCE? 

Momentálně ne, kočičky jsou moje zvířecí lásky, prostě mazlíčci. 



  
 

HÁDANKY 

 

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

                                                        

Mihla se, už tu není,                                                          

zvědavá mašlička na kamení.                     

 

Přiletěl obrázek, poseděl, 

složil se, rozložil a odletěl. 

 

Dům hučí, hospodář v něm mlčí. 

 

 

VTIPY 

 

Motorkář má na zádech nápis: Pokud toto přečteš, zastav mne, protože mi spadla 

žena! 

 

Starší pasažérka těžce vyleze do autobusu a uvidí zhruba stejně starého řidiče…  

,,To je strašný, kam to posouvání hranic důchodu vede, s váma nejedu! Počkám si 

raději na dalšího!“ Zatímco se tlačí ven, řidič se ušklíbne a povídá: „Klidně si 

počkejte, táta je tady za 5minut!“  

 

 

(Řešení hádanek: hlemýžď, had, motýl, ryba ve vodě)  



  
 

Z NAŠÍ TVORBY 

 

Hryzálek a travička                

Klára Faltinková 

Jedl Hryzálek travičku 

a hryzl mě do malíčku. 

Travička se smála  

a já jsem se bála.  

Copak bude s mým malíčkem?  

Snad nepoteče krev! 

Musím k doktorovi hned.    

 

Můj papoušek Olaf   

Elen Hofmanová 

Můj papoušek Olaf je skvělý. Je to modrobílá andulka. Příhody s Olafem jsou 

zajímavé. Například ten, jak nám spadl do guláše, nebo jak po dvou letech objevil, 

že voda je super. Má klec. Má tam všechno, co potřebuje. Například jídlo, vodu, 

kost na broušení zobáku, bidýlko, houpačku, kroužek, zrcadlo a noviny. Jeho 

oblíbená činnost je hrát si s kroužkem a zrcátkem, a také ta, že když je puštěný, 

krmí moji mamku nebo ovladač na televizi. Prostě dokonalej papoušek. 
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ LAZY GOAT 

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 zhlédli žáci 4. a 5. ročníku divadelní představení v anglicko – českém jazyce. Šlo o 

pohádku s názvem Lazy goat (Líná koza). A jak se nám to líbilo? Posuďte sami. Průměrné hodnocení, 

které jsme po představení udělili, je 9,84 bodů z 10! Zde je několik reakcí: 

 Tohle divadlo bylo úžasný.  

 Herec, co hrál kozu, měl na ni super hlas a také to krásně herecky vystihl.  

 Ježek vypadal úplně jinak, než jsem si ho představovala 

 Bylo to velmi vtipné a dobře zahrané. 

 Odkdy se vlk bojí kozy?!  

 Pěkné kostýmy, rekvizity a anglický přízvuk.  

 Líbilo se mi, že divadlo hráli jen tři herci, kteří se ale stíhali převlékat na další role.  

 Dobře vymyšlené písničky, super zpěv.  

 Líbilo se mi, že to bylo anglicko – česky. 

 Koza byl muž? 

 Některým slovům jsem moc nerozuměla, ale nevadilo to. 

 

 

 

 

 



  
 

 

ONDŘEJ HÁJEK DOPORUČUJE 

Karlík a továrna na čokoládu 

Tentokrát bych vám chtěl doporučit knihu od 

Roalda Dahla s názvem Karlík a továrna na čokoládu, 

kterou jsem nedávno přečetl. Kniha vypráví o malém 

chlapci Karlíkovi z chudé rodiny. Žije v malém 

domečku na okraji města i se svými rodiči a prarodiči. 

Nedaleko od jejich domu stojí obří továrna na nejlepší 

čokoládu na světě, kterou vlastní geniální Willy 

Wonka. Karlík má Wonkovu čokoládu moc rád, ale 

dostává ji pouze jednou za rok na své narozeniny. 

Po seznámení s Karlíkem se dočteme o pěti 

zlatých kuponech, které Willy Wonka schoval pod 

obaly pěti čokolád. Ten, kdo najde zlatý kupon, může 

navštívit tajemnou Wonkovu továrnu na čokoládu, která byla nějaký čas zavřená a 

po otevření nikdo netuší, kdo v ní pracuje. Každý si proto přeje nějaký kupon najít a 

Karlík se s velkým štěstím stane jedním z nálezců. 

Všech pět dětí, které najdou kupón, zažije nečekaná dobrodružství. Každé 

nevychované dítě bude postupně zlákáno svojí závislostí a vyřazeno z prohlídky. 

Nakonec zbyde pouze Karlík, který jediný je skromný a slušný, a proto dostane 

zvláštní odměnu. 

Tato kniha byla také zfilmována. 

Líbilo se mi, že do filmu bylo přidáno 

několik věcí, které v knize nebyly, jako 

například vzpomínky Willyho Wonky 

na jeho dětství. Moc pěkné byly 

písničky, které zpívali Umpa-lumpové 

(malí dělníci pana Wonky). Také se mi 

líbily herecké výkony a animace.  

Film jsem znal už dlouho, knížku jsem přečetl až teď. Doporučit mohu obojí. 



  
 

VYMYSLI PŘÍBĚH 

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

započít nový. Nejvíce se nám líbilo pokračování od Barbory Slezákové, za příspěvek děkujeme 

také Elišce Havlíčkové. 

PŘÍBĚH 

Barbora Slezáková 

Jednoho zimního dne se dvě kamarádky 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… Vánice sílila čím dál víc. 

Holky se bály, vytáhly mobily a zapnuly baterky, ale bylo to zbytečné. Zkoušely 

zavolat, ale nešlo to, protože neměly signál. Vtom uslyšely, jak v keři něco 

zachrochtalo. Obě najednou vykřikly. Martina říká: ,,To zvíře znám, ale jak se 

jenom jmenuje…?“ ,,To je prase divoké, alespoň myslím,“ odpověděla Eva. A 

měla pravdu.  Bylo to prase divoké. Když ho uviděly, začaly ještě více křičet a 

běžely pryč, i když nevěděly kudy. Při úprku po cestě narazily na spolužáka 

Standu. Zeptal, co se děje. Vyděšené holky vyhrkly: ,,Honí nás prase divoké!!!“ V 

tu chvíli se s křikem rozběhli všichni tři. Běželi tak dlouho, že se prasete zbavili. 

Standa vesele zvolal: ,,Hurá, už je pryč!'' Eva s Martinou si rozrušeně povídaly a 

nevšimly si, že se k nim prase znovu blíží. Když ho spatřily, zakřičely. Jaké bylo 

jejich překvapení, když na ně prase klidným hlasem promluvilo: ,,Holky, nebojte 

se, my jsme si z vás vystřelili.'' Dívky se klepou strachy a ptají se: ,,A kdo teda jsi?'' 

Prase sundá prasečí hlavu a se smíchem řekne: ,,Tomáš.'' To už samozřejmě 

poznaly svého spolužáka. V tu chvíli se všichni čtyři zasmáli. Kluci se přiznali, že 

si z Evy a Martiny chtěli udělat legraci. Mezitím se vánice uklidnila a mohli jít 

všichni v klidu domů. Už viděli, kudy. Doma holky vyprávěly zážitek rodičům a už 

se tomu jen smály.   

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

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

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

V ulici Veselé, v domě 166, bydlela rodina Bohatých. S rodiči tu žily tři děti- Lucka, Libor a 

nejmladší Rozárka. V jednu deštivou noc, když šli spát, si Libor všiml, že na zdi v jeho pokoji 

chybí plakát, který dostal na koncertě, na kterém byl s kamarádem Michalem. Ptal se všech 

doma, jestli plakát nemají nebo ho neviděli. V sobotu odpoledne se šel zeptat i za Michalem. 

Michal mu řekl, že si všiml, že,………                                            

                                                 vaše redakční rada 


