
Školáček   
č.15/prosinec 2021                        

 
Milé děti, vážení dospělí, 

v rukou držíte nové číslo časopisu Školáček. Doufáme, že se Vám bude líbit a 

budete nám i nadále pomáhat s příspěvky. Toto vydání jsme věnovali Vánocům 

(tradičním i netradičním). Kromě toho zde najdete také hádanky, vtipy, tip na 

zajímavý výlet, doporučení na knihu a další. Nenechte si ujít ani rozhovor s novou 

paní učitelkou.  

Věříme, že vás toto číslo zaujme. 

                                    
                       

                                   šéfredaktor Tomáš Komárek 

***Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný a ZDRAVÝ nový rok!*** 



Co jsme zažili od začátku školního roku: 

1. 9. Zahájení školního roku 2021/2022 

4. 10. Dopravní hřiště v Blansku (žáci 4. a 5. ročníku) 

5. 10. Drakiáda se školní družinou 

5. 11. Lampionový průvod a vystoupení šermířského spolku Rotenburk 

9. 11. Třídní schůzky 

15. 11. Zahájení sběru pomerančové a citronové kůry 

19. 11. Fotografování s tématem „Vločka“  

 

Co nás (snad) čeká a na co se těšíme: 

21. 12. Výchovný koncert pana Karla Kocůrka 

22. 12. Třídní vánoční besídky 

3. 1. Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 2. - 5. ročníku (Boskovice) 

 



Rozhovor s …  

 

    

    paní učitelkou Mgr. Romanou Dočekalovou 

Kam jezdíte v zimě na hory?    

Na hory nejezdím, protože neumím moc dobře lyžovat a v okolí Vranové je kopců dostatek,          

mně stačí procházka. 

Jaké dodržujete vánoční zvyky? 

Všechny běžné – stromeček, dárky, cukroví, zelňačka, kapr se salátem, šupina pod talířem, vánočka, 

koledy, jmelí, přípitek na zdraví, svíčky na vodě… 

Vyzkoušela jste nějaké neobvyklé vánoční tradice? 

Koupání v moři. 

Co byste si nejvíc přála pod stromeček? 

Zdraví pro celou svou rodinu a zlepšení současné situace v naší zemi. 

Ve které zemi byste ráda slavila Vánoce? 

V žádné, doma je nejlépe. Na Vánoce už jsem v cizině byla (Egypt) – bylo to zajímavé, ale úplně jiné, 

nezvyklé. Bylo mi smutno po vnoučatech a nepomohlo ani koupání v moři a velbloudi, tahající sáně 

po písčité pláži. 

Byla jste někdy na horách v zahraničí? Pokud ano, ve které zemi. 

Ve Vysokých Tatrách na Slovensku – v 7. třídě a v létě. 

Jaké netradiční vánoční jídlo jste vyzkoušela? 

Místo kapra barakudu.    

Jak se Vám líbí na této škole?  

Zatím moc, snad mi to někdo nezkazí!?  

Co nejraději učíte za předmět? 

Ten svůj – český jazyk, ale také mě baví vlastivěda. 

Proč jste se rozhodla stát se učitelkou? 

Přála jsem si to už od školky – měla jsem moc hodnou učitelku, na kterou ráda vzpomínám.              

A myslím, že to byla dobrá volba – baví mě to! 



Doporučuji… 

Zoo Ostrava 
         
Jednoho krásného letního dne, jsme se rozhodli, že pojedeme celá rodina na zájezd 
do Ostravské Zoo.  
Ráno jsem se vzbudila do krásného slunečného dne. Byla jsem moc šťastná, že nám 
počasí bude přát.  
Při vstupu do areálu nás vítal pavilon krásných plameňáků. V zoo bylo hodně 
zvířátek, které jsem neznala. Bylo tam miminko pandy červené, a to se nám stále 
schovávalo. Byla jsem moc ráda, když jsme se dostali do pavilonu žiraf, které 
zbožňuji. Pro mamku, ale i pro mě byl velký zážitek a splněný sen, když jsme se 
mohly procházet v pavilonu mezi lemury. Měli dobu krmení, tak si nás moc 
nevšímali, ale některé opičky nás sledovaly a zkoumaly, co by nám vzaly. Proto jsme 
nesměly mít nic u sebe, prý to jsou takové malé potvůrky, malé zlodějky. Bylo tam 
několik druhů papoušků. Krmila jsem králíčky, kozy. Krásný byl i pavilon motýlů nebo 
ten sloní, ve kterém bylo několikatýdenní mládě.  
Zoo je moc veliká a krásná, ale už jsem byla unavená a mě a sestru hodně bolely 
nohy. Tak jsme se kousek projely vláčkem. Pan řidič nám na konečném 
odpočinkovém stanovišti dovolil sednout si na místo řidiče a vyfotit se tam. Potom 
už jsme nikam dál nešli. Sedli jsme si k občerstvení, kde jsme si dali sodovku a něco 
na zub a zmrzlinu. Čekali jsme na autobus, který nás vezl domů.  
Těším se, až do zoo pojedeme znovu a zvládneme ji se sestrou obejít celou. 
      

                                                                                                       Nikola Houserová 



Doporučuji… 

Pusheen Já, košišta 

 

Jedná se o komiks, který má 192 stran. 

Autorem je Claire Beltonová. 

Pusheen je roztomilá kočka, která dělá legraci i radost zároveň. Tato kočka má 

sestru Stormy. Pusheen miluje spánek, čtení, mazlení, hraní a jedení. Nemá ráda 

mouchy, vysavače a vodu.  

„Myslím, že je konec“, říká Pusheen. 

Zde se můžete podívat na její stránky: https://pusheen.com/ 

Na knížce se mi nejvíce líbilo, jak Pusheen vypráví historky. 

 

 

 

                               Štěpánka Rozsypalová 

https://pusheen.com/


Vánoce ve světě 

Island 

Na Islandu nosí vánoční dárky skřítci. S dárky přicházejí postupně každý den mezi 
12. až 24. prosincem. Obdarovávají ale jen hodné děti, které si daly za okno 
botu. Důležité také je, aby každý Islanďan dostal něco nového na sebe, jinak ho 
může sežrat obrovská vánoční kočka, která o Vánocích číhá venku ve sněhu. 

Španělsko (Katalánsko) 

Ve španělském Katalánsku nosí dárky dětem dřevěné poleno s namalovaným 
obličejem nazvané „Caga tió“, což v překladu znamená „kakající poleno“. Děti zde 
věří, že poleno pro ně dárky doslova „vykaká“. Proto mu od 8. prosince nosí jídlo a 
starají se o něj, aby bylo dobře živené a na Vánoce jim „nadělilo“ co nejvíce dárků. 

Argentina 

Jednou z nejhezčích vánočních tradic je tu „globos“, papírová dekorace s 
plamínkem uvnitř, která se podobně jako lampiony štěstí vznese do nebe. 
Na Štědrý večer po půlnoci bývá těchto lampionů plná obloha. 

Řecko 
V Řecku chodí na Štědrý den děti, zvláště chlapci, zpívat do ulic „kalanda“ (koledy). 
Hrají přitom na bubny a triangl. Někdy přinášejí modely člunů zdobené ořechy, 
které jsou obarveny dozlatova.  

      

 

https://dovolena.invia.cz/recko/


Vánoce dříve  

(ze slohových prací) 

Vánoce mého dědečka  

Když byl můj děda malý, jeho Vánoce byly velmi skromné. Vánoční stromeček byl uříznutý v lese, 
ozdobený barevnými ozdobami, svíčkami a prskavkami. K večeři bylo filé nebo kapr. Od Ježíška 
děti většinou dostávaly obyčejné dárky - například pyžamo, ponožky, tužky, pastelky a dřevěné 
hračky. Jejich tradice byla jen krájení jablka. Televizi neměli, poslouchali jen rádio nebo si povídali. 
Když napadl sníh, jezdili na vyrobených saních, kterým říkali ŠÓPLÍK. Děti trávily hodně času 
venku, koulovaly se a stavěly sněhuláky.                   

                                                                                                                                               Aneta Hlaváčová 

Pradědečkovy Vánoce 

Můj pradědeček prožíval Vánoce tak, že ten den nepracoval tolik jako celý rok. Stromeček           
se sourozenci zdobil jablíčky, oříšky a ozdobami z drátků a korálků. Na oběd měli pouze čočkovou 
polévku. Nejedli maso, aby viděli zlaté prasátko. Pradědeček nedostával žádné dárky. Na Boží hod 
nepracovali vůbec, akorát museli nakrmit koně, krávy a slepice. Vánoční svátky trávili nejvíce v 
kuchyni všichni dohromady, protože parádní pokoj pronajímali paní učitelce, aby měli na živobytí. 
Pradědečkův otec byl válečný invalida z první světové války a byli proto chudí. 

                 Lukáš Sehnal 

Když byla babička malá… 

Když byla babička malá jako já, Vánoce nebyly stejné. Na stromečku sice byly baňky, ale i jedlé 
ozdoby a svíčky. Jako cukroví měli pouze linecké a vanilkové rohlíčky. Dopoledne chodili zpívat 
s babičkou koledy do kostela. Na večeři mívali kapra s bramborovým salátem. Dárečky byly buď 
dřevěné hračky nebo oblečení. Dárků bývalo mnohem míň než dnes. Vánoce i přesto byly šťastné 
a veselé. 

           Marek Šašák 

Jak moje babička slavila Vánoce 

Před Vánocemi celý byt voněl cukrovím, které pekla se svojí maminkou. Nechyběla ani vánočka 
s rozinkami. Na Štědrý den nazdobili stromeček. K obědu byla čočková polévka. Odpoledne 
strávili venku na procházce nebo sáňkovali. Do pokoje se stromečkem už nesměl nikdo chodit, 
aby nevyrušili Ježíška. K večeři byla smažená ryba a bramborový salát. Potom si zpívali koledy a 
netrpělivě čekali, až zazvoní zvoneček. To bylo znamení, že mohou jít ke stromečku. Pod ním byly 
dárky, na které se celý den těšili. Mezi nimi byla vždy knížka, kterou babička začala hned číst. 
Oblíbené byly také vánoční pohádky. 

           Filip Brhel 



Hádanky 

 Celého tě obleču bíle - jako do krupice, a když přijdeš do světnice, honem z 

tebe uteču. 

 Žádné oči, žádná pusa, žádný nos, uši dvě a zpod klobouku se mu kouří. 

 Všechny barvy duhy mají jejich tuhy. 

 Stojí klouček, stojí, sluníčka se bojí, jak je v únoru sluníčka, hned je samá 

slzička. 

Vtipy 

 „Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ prosí Michálek maminku.                 

„Nic si nevymýšlej, budeš mít kapra, jako my všichni.“ 

 „Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se, že hoří,                            

říká se, že svítí, Petříku.“ „Mami, záclony už taky svítí!“ 

 „Pepíčku, proč vytahuješ toho kapra z vany?”                                           

„Promiň, maminko, ale bál jsem se, že se utopí.” 

 Pepíček přijde domů a řekne: „Mami, představ si,                                               

že jsem po Vánocích dostal  tři jedničky.“ „No to jsi šikovný!“ 

„Ale máš si to jen představit!“ 

 
 Řešení hádanek: sníh, hrnec, pastelky, sněhulák. 



Anketa: Netradiční oslava Vánoc 

                                      (anketu vyplnilo a odevzdalo celkem 39 žáků školy) 

Netradiční pokrm někdy ochutnalo celkem 16 žáků. Místo kapra tedy zkoušeli 

například dýňovou polévku, špenát, špagety, steak, čínské nudle a párek v rohlíku. 

Na Vánoce obvykle: 

 19 žáků večeří rybu 

 16 jí řízek 

  4 mívají netradiční pokrm 

Vánoce někdy trávili netradičně: 

 na horách (6 žáků) 

 u moře (1) 

 v zahraničí (9)  

 

Podle ankety je vidět, že převažují tradiční oslavy Vánoc. 

              



  Z naší tvorby… 

Moje vánoční přání 

              

Tomáš Grim    Natálie Řídká 

                     Aneta Hlaváčová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Příběh na pokračování… 

I letos jsme pro vás připravili příběh na pokračování. Vy sami můžete zasáhnout    

do děje, tzn. vymyslet, jak se příběh vyvíjel dál. Nejnápaditější pokračování,       

které nám do redakce doručíte, použijeme v příštím Školáčku. Tak směle do toho!  

VEČERNÍ DOBRODRUŽSTVÍ 

  

Byl skoro večer, za okny hustě pršelo. Rodiče ještě pořád v práci... Petr leží              

na posteli a přemýšlí, jak se zabavit. Poklidné ticho přeruší ohlušující rána!  

Opatrně se jde podívat do obývacího pokoje a ke svému úžasu vidí… 

(Vyprávěj dál zhruba 5 vět, nedokončuj příběh.) 

 

 

Poznámka redakce:                                                                                                                                         

Není – li uvedeno jinak, autorem všech ilustrovaných obrázků v tomto čísle je Filip Brhel. 



      Panáček Labola objevuje svět 

 

Pojď se zapojit do naší fotografické soutěže! Vyrob si svého panáčka z drátků a 

alobalu, nafoť ho na co nejneobvyklejších místech a pošli do konce ledna na mail: 

zsrajecko@centrum.cz. Nejoriginálnější nápady budou oceněny a zveřejníme je 

v dalším čísle časopisu. Můžeš poslat až 3 různé fotografie. Buď originální!  

Přijdeš na to, proč se panáček jmenuje právě Labola?  

 

     

  Kryštof Brhel      Izabela Bechrová 

 

                      

     Prokop Mojžíšek 

mailto:zsrajecko@centrum.cz

