
Školáček   
č.10/prosinec 2019                         
Milé děti, vážení dospělí, 

toto je desáté – jubilejní číslo časopisu Školáček. Tentokrát je věnováno zimním 

sportům. V časopise můžete najít například rozhovor s naší novou paní kuchařkou, 

vtipy, hádanky, básničky a doporučení výletů či knihy.  

Přejeme vám krásné Vánoce a šťastný nový rok a těšíme se na spolupráci v roce 

2020.                                                                 Vaše redakční rada 

      

             Taťána Vyskočilová 

 



Co bylo:   

 Divadlo Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký 

 Zahájení sběru pomerančové a 
citronové kůry 

 Divadlo Malý princ 

 Rozsvícení vánočního stromu 

 Zahájení plaveckého výcviku 

 Vánoční dílničky 

 Výchovný koncert Tamtam 
Afrika 

 

 

 

 

    

 

Co nás čeká:

17.1. Podané ruce - pravidla vhodného chování 
 

30.1. předání pololetních vysvědčení 
 

31.1. pololetní prázdniny

 

 



Rozhovor s… 

 

 

 

paní kuchařkou Janou Dzapkovou 

Máte ráda zimu? 

Ne. 
 

Co vám vadí na zimě?           
Že je zima. 
 

Jaký zimní sport máte nejraději? 
Mám ráda bruslení. 
 
Co vás nejvíce baví na zimě? 
Že jsou Vánoce a mám narozeniny. 
 

Jakou míváte večeři na Vánoce? 
Jíme kapra s bramborovým salátem. 
 

Máte na Vánoce přírodní nebo umělý stromek? 
Máme přírodní. 
 

Jezdíte v zimě na hory?   
Moc ne. 
 

Lijete na Vánoce olovo?  

Ne. 
 

Pečete na Vánoce cukroví? 
Samozřejmě, že ano. 
 
  
 
 



Hádanky 

Bez barev a bez palety 
na zdech kreslí bílé květy 
jeden známý malíř,  
nechce ani halíř. 
 
Nemá zuby, ale kousat umí.  
Nemá pusu, ale hvízdá.   
 
Které zrcadlo na jaře zmizí? 
 

Když padá, mlčí. Když leží, vrže. 

 

Vtipy 

„Ty nejsi profesionál, viď?” říká boxer svému soupeři. 

„Ne. Jak jsi to tak rychle poznal?” 

„No, že máš na rukách zimní rukavice.”  

 

Rozhlasové hlášení na fotbalovém stadionu: „Upozorňujeme pana hlavního 

rozhodčího, že si v šatně zapomněl slepeckou hůl 

 

V posilovně: „Co ti zase přelétlo přes nos, že tak řveš?” 

„Dvacetikilová činka!” 

 

 „Míč letí do brány! Ten míč letí do brány!” raduje se muž u fotbalu. 

„To těžko,” říká mu manželka, „vždyť nemá křídla!” 
 

Řešení hádanek: mráz, vítr, led, sníh    

 

 



Doporučuji… 

 

ALTA BADIA 

O jarních prázdninách jsme byli v Alpách. Alta Badia je lyžařské středisko 

v Dolomitech v severní Itálii. Nachází se 

v nadmořské výšce okolo 2550 m nad mořem         

na horském masivu Sella. Do střediska se jezdí 

hlavně lyžovat. Je tam okolo 130 km krásně 

upravených sjezdovek. Kdykoliv si můžete 

odpočnout a posilnit se v tamních restauracích 

přímo na svazích. Při krásném slunečném počasí 

budete nadšení krásou hor a přírody. V okolí se dá jít na běžky, skialpy nebo jen    

na krásnou procházku. Na některých upravených sjezdovkách si můžete vyzkoušet 

slalom, jízdu v boulích, skicross, jízdu v kruzích. Všem doporučuji. 

                                                                                                                         Sofie Skoupá                                                             

 
 

MUZEUM LEGA V JESENÍKU 
 
O podzimních prázdninách jsem navštívila Muzeum Lega v Jeseníku.  
Nachází se v něm více než 1 000 originálních a 
nesmrtelných modelů. Byly tu i větší stavby, které 
byly vysoké jako já, a lega z různých let 
výroby, která již v obchodech nenajdete. Jestli 
jste fanoušci filmů, tak tu právě na vás čekají tyto 
lego sety: Teorie velkého třesku, Simpsonovi, 
Scooby Doo, Krotitelé duchů, Piráti z 
Karibiku nebo Ledové království. V muzeu je i 
herna, kde si můžete podle své fantazie 
postavit, co chcete. Nachází se tu i obchod, kde se dá nějaké lego zakoupit.         
Jestli se rozhodnete jet do Jeseníků, tak nezapomeňte navštívit toto muzeum. 
                                                                                                                       Klára Faltinková 



TIP NA KNIHU 
 

Doporučuji knihu Viktorka a vesmírná dobrodružství od spisovatelky Kláry 

Smolíkové. Jistě znáte Kláru Smolíkovou, která nás navštívila ve škole v roce 2016,    

a tento školní rok k nám zavítala znova. Tato kniha je o jedné dívce - kosmonautce 

Viktorce. Ta cestuje vesmírem raketou Lítavicí. Na palubě rakety jsou s Viktorkou 

její kamarádi: Žabža, pilot rakety a navigátor Fláj. 

 

Kniha je napsána formou komiksu. Ten vycházel pravidelně v časopise Čtyřlístek a 

celý ho najdete právě v této knize. Příběhy vycházely ve Čtyřlístku v letech 2004 - 

2010, takto pohromadě však vycházejí poprvé. Kniha Viktorka a vesmírná 

dobrodružství získala ocenění Zlatá stuha za nejlepší komiksovou knihu pro děti 

vydanou v roce 2014 a zároveň je mezi 36 vybranými tituly v katalogu Nejlepší 

knihy dětem. 

 

Příběhy Viktorky jsou dobrodružné a zábavné a věřím, že vás tato knížka nadchne 

tak jako mne. 

                                                                                                            Kryštof Rozsypal 
 

        

http://www.zlatastuha.cz/nositele-ceny-zlata-stuha-2015
http://www.nejlepsiknihydetem.cz/pdf/katalog-knihy-detem-2014.pdf
http://www.nejlepsiknihydetem.cz/pdf/katalog-knihy-detem-2014.pdf


Příběh na pokračování… 

CO VŠECHNO SE MŮŽE PŘIHODIT V PÁTEK TŘINÁCTÉHO 

Nebudete tomu věřit, ale stalo se to zrovna v pátek třináctého…. Šli jsme do lesa na 

procházku. Najednou vidíme krásnou houbu. Byla nejen krásná, ale i velmi zvláštně 

voněla. Připadalo nám, jako by nás k sobě volala. Utrhli jsme ji.  

Když jsme přišli domů, nevěděli jsme, co s ní, protože houby nemáme vůbec rádi. 

Napadlo nás, že ji osmažíme naší vážně nemocné babičce, a tak jí uděláme radost… 

 

Nejlepší pokračování příběhu vymyslel Marek Šašák 

Babička houbu snědla a pak se začaly dít věci. Najednou se babičce zvětšil nos, uši, 

rozpadly se jí brýle a celá se podivně kroutila. Měnila barvy od červené a fialové, 

přes modrou, zelenou a žlutou k bílé a z uší se jí hustě kouřilo. Koukali jsme jako 

blázni. Pak venku silně zahřmělo, vítr otevřel okno dokořán a všechno rázem ustalo. 

Babička vyskočila z postele, udělala kotrmelec, dva dřepy a povídá: "Lépe slyším, 

lépe vidím a něco tu smrdí!" "Vy jste kouřili????!!!!" 

                                                A jak to bude dál?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší pokračování příběhu (5 – 8 vět) opět zveřejníme v příštím díle.  



Anketa: Co míváte doma ke štědrovečerní večeři? 

 

 KAPR/RYBA 21 

 

 ŘÍZEK 16 

 

 JINÉ                              2     (smažený sýr, rýže…)  

  

 

ANKETA: Jaký dárek bys rád/a viděl/a pod stromečkem 

koloběžku pouzdro obal na telefon 

poukaz na dovolenou vysílačku šaty 

deskovou hru traktor BMX 

zdraví, štěstí loď rámeček na knížku 

Monopoly počítač robochameleona 

horor na DVD hodinky Nerf pistoli 

kočku psa knížku 

sluchátka oblečení hopíka 

 

 



Z vlastní tvorby… 

 

Matouš Baier 

Na kopci, kde se lyžuje,  
se i hezky sáňkuje, 
k zimě patří bruslení, 
je to velké cvičení. 
 
Při dětském bobování 
se stane hodně padání 
a letošní hokej 
je samé hej, hej, hej.  
  
 

                         Klára Faltinková 
Adéla Mašková 

Adéla Mašková 
                                                                                                                    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Přejeme všem úspěšný rok 2020! 


