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Milé děti, vážení dospělí, 

představujeme Vám druhé číslo časopisu Školáček v letošním školním roce. Přichází  

na svět na Den učitelů. Toto vydání jsme věnovali různým povoláním, ohlédneme  

se také za zimní olympiádou. I v tomto čísle najdete obvyklé rubriky jako jsou  

hádanky, vtipy, tip na zajímavý výlet, doporučení na knihu a další. Nenechte si ujít  

ani rozhovor s novou paní učitelkou. 

Začaly teplé jarní dny, ale ne všichni si bohužel toto hezké období mohou užívat  

stejně. Koncem února vypukl válečný konflikt, ve kterém Rusko napadlo suverénní  

stát Ukrajinu. Mnoho lidí uteklo ze své země, na českých školách (včetně té naší)    

se objevily první ukrajinské děti.  

Více než kdy jindy si uvědomujeme, co je v životě opravdu důležité…  

                                    
                       



Co bylo... 

3. 1. – 22. 3. plavecký výcvik (Boskovice) 

7. 3. – 13. 3. jarní prázdniny  

16., 17. 3. návštěva knihovny  

23. 3. preventivní program (drogy) – 4., 5. ročník 

 

Co nás čeká... 

29. 3. vynášení Morany (družina) 

1. 4. Den s knihou 

12. 4. zápis do 1. ročníku  

14. 4. Velikonoční prázdniny 

3. 5. beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem 

10. 5. výchovný koncert – Karel Kocůrek 

 

  

 



Rozhovor s …  

 

    

    paní učitelkou Mgr. Hanou Tiokovou 

 

 

Čím jste chtěla být jako malá?    

Chtěla jsem být zpěvačkou a klavíristkou. 

Proč jste se rozhodla být učitelkou? 

Mám ráda děti a společnost dětí. 

Na jakých školách jste vyučovala? 

V Blansku a ve Křtinách. 

Jak dlouho pracujete ve školství? 

Učím 6 let. 

Jaký předmět učíte nejraději? 

Angličtinu, češtinu, vlastivědu a hudební výchovu. 

Kolik pětek jste na naší škole už rozdala? 

Myslím, že kolem pěti. 

Co Vám nejvíce chutná ve školní jídelně? 

Polévky a kuře na paprice.   

Jaký předmět jste jako malá měla ráda?   

      

 Angličtinu a tělesnou výchovu. 

Jaké máte koníčky? 

Často čtu, vařím, vyšívám a v létě jezdím na kole nebo na bruslích. 

Měla jste domácího mazlíčka jako malá? 

Měla jsem suchozemskou želvu. Byla to želva zelenavá, původem z Uzbekistánu. 

 



Doporučuji… 

 
Muzeum Blansko 

         
Se svým tátou jsem navštívila výstavu Věda a technika jede! v muzeu v Blansku. 

Výstava se zabývala pozorováním vzdálených objektů a také velmi malých věcí. Bylo 

možné se dozvědět zajímavosti o sledování vesmíru pomocí dalekohledů a spoustu 

informací o mikroskopech. Na jednom velikém monitoru jsme hezky viděli, jak 

předměty vypadají zblízka, i ze vzdálenosti milionů kilometrů. Škoda, že zrovna 

nefungoval informační panel o kosmonautice.  

V muzeu jsme si prohlédli také stálou expozici archeologie. V té má návštěvník 

možnost vyzkoušet si prozkoumávat naleziště v písku. 

 

   Táňa Dostálová 

 



Zámek Blansko 

Nedávno jsme se rozhodli, že pojedeme do blanenského muzea.  

Koupili jsme si vstupenky a táta mě nechal vyrazit minci, která se jmenovala denár.  

Následovala prohlídka zámku. Na výstavě umělecké litiny jsme viděli mísy a talíře, 

různé litinové šperky, velké i malé sochy lidí a zvířat. V další místnosti byla kamna, 

všelijaké zábradlí, nástroje a staré žehličky.  

Po prohlídce zámku jsme navštívili archeologickou expozici cesta do pravěku. 

Obsahovala různé zkameněliny, minerály, mince, bronzové šperky, spony do vlasů a 

také princeznu z Býčí skály, kterou objevil archeolog Jindřich Wankel. Ta se mi líbila, 

protože měla hezké oblečení a šperky. Nejvíce jsem si užila obydlí pravěkých lidí, do 

kterého jsme se mohli jít podívat.  

Je to stálá expozice a stojí za to ji vidět.  

    Lenka Havlíčková 

                                                                                                         



Tip na knihu… 

Ďábelská zubařka 

Zubyrvoucí příběh od autora Davida Edwarda Walliamse má 381 stran. 
David Edward Walliams je anglický komik, herec a spisovatel. Jeho knihy byly 
přeloženy do 46 jazyků. Je popisován jako “nejrychleji rostoucí dětský autor ve 
Spojeném království“. Knihu jsem dostala od Ježíška a je moje první od tohoto 
spisovatele.  
Malé děti schovají večer pod polštář mléčný zub pro zoubkovou vílu. Ale ráno 
najdou místo dárku samé odporné věci - mrtvého slimáka, živého pavouka nebo 
stovky škvorů. KDO ZA TÍM STOJÍ? A k čemu ty ukradené zuby potřebuje?  
Děj je hodně napínavý, od knihy jsem se nemohla odtrhnout.  
Ze zubařky se nakonec vyklube úplně někdo jiný… V knize není nouze o vtipné 
okamžiky, např. obézní sociální pracovnice na mopedu nebo čarodějnice, která létá 
na plynové bombě.  
Nejnapínavější je závěr knihy, ve kterém… Ale to už bych vám řekla moc. Pokud jste 
zvědaví, rozhodně si knihu přečtěte! Doporučila bych ji dětem od 9 - 14 let.  
 

BONUS: Uvnitř knihy falešné zuby (jen po jednom majiteli ). 
 

        
Aneta Hlaváčová  

 



Zajímavá povolání 

Dojič hadů 

Úkolem práce dojiče hadů je získat z hada jed, aby se z něj následně vytvořilo hadí 
sérum proti uštknutí. Dojič tak nasazuje svůj život, aby zachránil životy jiných. Jeho 
pracovní náplní je tlačení hadích zubů do plastové nádoby a získávání jedu. 

Pracovník na ropné plošině 

Pracovníci ropných plošin mají jednu z nejnebezpečnějších prací na světě. Výšky, 
těžké vybavení a nebezpečné materiály jsou jen několika riskantními prvky 
práce. Zaměstnanec na ropné plošině pracuje 12 hodin denně 2 týdny a pak má 2 
týdny volno na pevnině. Na pracovníky jsou kladeny vysoké nároky, musí projít 
několika zkouškami a psychologickými testy. 

Horský průvodce 

Úkolem horských průvodců není jen vést cestu, ale nosit těžké vybavení a zásoby 
nebo být první, kdo vyzkouší nebezpečnou cestu. Průvodce totiž odpovídá za 
bezpečnost ostatních lidí v týmu. 

Datový horník 

Datový horník pracuje s daty, využívá zejména statistiku, strojové učení, 
programování a datovou analýzu. Tím získává skryté poznatky, které pomáhají lépe 
porozumět zákazníkům a jejich potřebám. Díky znalostem a datům tak může 
například analyzovat, zda turisté chodí po vyznačených trasách v národních parcích. 

     

 



Povolání 

Komu se podaří vyřešit alespoň jeden z následujících úkolů, získá sladkou odměnu. 

Zastavte se u mě v 5. třídě (šéfredaktor Tomáš Komárek).  

Úkoly si přepište na papír. 

Úkol č. 1: Morseovka  

Zkuste si Morseovu abecedu.  

..../ .- / ... / .. /--.         

.--. /--- /.-.. /.. /-.-. /.. /.../ - /.-      

.... / . / .-. /. /-.-.         

Úkol č. 2: Křížovka 

Doplň název povolání: 

 

1.      

2.            

3.      

4.          

5.        

6.        

         

 8.       

 

1…. řídí letadlo  4…. pomáhá a chrání  7…. léčí zvířata 

2…. opravuje automobily  5…. učí děti správně mluvit 8…. pracuje pod zemí 

3…. chrání náš stát  6…. živí se zpěvem  



Úkol č. 3: Doplňte různá povolání, která mají 5 nebo 10 písmen:  

 

Pouze pro 1. – 2. ročník. 

          

          

          

          

          

 

 

 

Pouze pro 3. – 5. ročník.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



Hádanky 

 Vaří, peče, smaží, dusí, vařečku má, tu mít musí!  

K téhle práci je prý nutná a už jezte, ať vám chutná. 

 Když vás někdy v krku pálí, vosa štípne, svíčka spálí, 

odřete se pádem z výše – kdo vám léky předepíše? 

 Kdo vás učí počty, děti? 

Od nuly až do deseti, od deseti zpět zas k nule 

a kdo zkouší u tabule? 

 Trámy hoří, střecha padá, jedem k ohni, tradá, tradá! 

velitel už nasedá, zachráníme, co se dá! 

 

Vtipy 

 Jde paní ke kadeřnici a říká: „Dobrý den, já bych chtěla ostříhat na ples.” 

„Dobře,” řekne kadeřnice. 

O chvíli později: „Néé! Já jsem nechtěla ostříhat na pleš, ale na ples!” 

 Šéf říká rozčileně línému zaměstnanci: „Tady jste skončil!” 

„Výborně. Tak já si dám pauzu, než budu pokračovat s něčím jiným.” 

 „Já tu novou práci nedávám, klepe se mi celé tělo...” 

„A co děláš?”                                                          

„Pracuju na stavbě se sbíječkou.” 

 

 

Řešení hádanek: kuchař, lékař, učitelka, hasič. 



                

Česká republika se zúčastnila Zimních olympijských her v čínském Pekingu. Hry 
probíhaly od 4. do 20. února 2022. Na olympiádě soutěžilo celkem 100 českých 
sportovců a sportovkyň v 15 sportech. Získali jsme 2 medaile. 
   

  

Ester Ledecká – zlatá medaile (snowboarding,– paralelní obří slalom). 

Ester již od třetí třídy přesně věděla, že se bude věnovat lyžování a snowboardingu. 

 

Martina Sáblíková – bronzová medaile (rychlobruslení – 5000 m). 

Martina se sportu věnuje od dětství. Zprvu hrála basketbal, poté se začala věnovat 

rychlobruslení. 

 



   Z vaší tvorby… 

 

Čtvrťáci  a páťáci ve svých slohových pracích napsali, čím by chtěli být, až vyrostou. 

Je mi 35. Pracuji v kavárně, kde připravuji kafe a dezerty. Pomáhám zvířatům na 

veterině, dělám jen sestřičku.  

(Štěpánka) 

 

Je mi 27. Hraji fotbal a beru 8 000 euro měsíčně. Se svou prací jsem spokojený. 

(Jakub)  

 

Je mi 35. Vystudoval jsem střední školu. Pracuji jako policista. 

(Štěpán) 

 

Je mi 35. Pracuji ve veterinární ordinaci, moc mě to baví. Mám spoustu kamarádek 

a kamarádů. Občas jim pohlídám jejich mazlíčky.  

(Táňa) 

 

Je mi 25. Pracuji jako modelka. Vydělávám si hodně peněz.  

(Hana) 

 

Je mi 25. Moje práce je kadeřník. Každé ráno jezdím do práce. Vracím se pozdě 

večer. Moje práce mě vážně baví.  

(Marek) 

 

Je mi 40. Pracuji jako obkladač. Má práce je skvělá. 

(Filip) 

 



Je mi 30. Vystudoval jsem gymnázium a vysokou školu. Mým největším koníčkem   

je psaní knih. Rád píši historické knihy. 

(Tomáš) 

 

Je mi 37. Pracuji jako veterinářka v Blansku. Moc mě to baví. Léčím kočičky, pejsky  

a další zvířata. 

(Lenka)  

 

 

Je mi 35. Moje povolání je policista. 

(Martin) 

 

Je mi 25. Vystudovala jsem VUT v Brně, fakultu architektury. Tuto školu jsem 

studovala pět let. V nejbližší době bych si chtěla navrhnout dům na zahradě mých 

rodičů. Práci zatím hledám, ale chodím na brigádu do studia designu k paní Ing. 

arch. Janě Zouharové. V budoucnu se chci věnovat architektuře nebo psaní knih. 

(Aneta) 

 

Je mi 29. Vychodil jsem základní a střední školu v ČR a vysokou školu v Mnichově. 

Jsem zaměstnaný jako profesionální fotbalista. Hraji za Bayern Mnichov. Vytvořil 

jsem nový rekord 45 gólů za sezónu, a tak jsem překonal rekord svého idola 

Roberta Lewandovského 41 gólů za sezónu.  

(Lukáš) 

 

Je mi 30. Dostudovala jsem a otevřela si svou veterinární ordinaci. Moc ráda 

pomáhám zvířátkům. Léčím psy, kočky, morčata, králíky a další domácí mazlíčky. 

Tato práce mě velmi baví.  

(Jana) 

 



Je mi 32. Vystudoval jsem vysokou školu a jsem archeolog. Jezdím po světě a 

zkoumám pravěké kosti. Našel jsem v ledovci pračlověka.  

(Jenda)  

 

Je mi 28. Nejraději bych se chtěl stát policistou.  

(David) 

 

Je mi 35. Pracuju jako módní návrhářka. Mé povolání mě moc baví a tím jsem si 

splnila dětský sen. 

(Nikola) 

 

 

 

          Aneta Hlaváčová 

 



              

      Štěpánka Rozsypalová 

 

 

 

      Aneta Hlaváčová 



     

 

 

 Příběh na pokračování 

S příběhem nekončíme, opět můžete sami zasáhnout do děje, tzn. vymyslet, jak 

příběh pokračoval a jak to nakonec celé dopadlo. Nejlepší námět, který nám          

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

Vítězem z minulého čísla se stala Lenka Havlíčková.  

 

   VEČERNÍ DOBRODRUŽSTVÍ 

Byl večer, pršelo a Petr přemýšlel, jak se zabavit. Najednou se ozvala rána. Šel se 

podívat do obývacího pokoje, kde spatřil… 

…otevřené dveře na balkón. Petr si pomyslel, že to byl jen průvan. Dveře zavřel a šel 

zpátky do svého pokoje. Po chvíli uslyšel podivný zvuk. Jde se znovu podívat a vidí 

cizího muže, který se hrabe v šuplíku… 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panáček Labola objevuje svět 

 

   

Alena Čadová      Aneta Hlaváčová 

 

  

Štěpán Kůrka      Šarlota Sehnalová 



   

Kryštof Brhel              Izabela Bechrová 

 

  

Prokop Mojžíšek     Šarlota Sehnalová 

 

I nadále můžete posílat fotografie s panáčkem Labola. Těšíme se na vaše originální nápady! 

Vyhodnocení proběhne již v dalším čísle časopisu Školáček. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Poznámka redakce:  

Není - li uvedeno jinak, autorkou všech ilustrovaných obrázků v tomto čísle je Štěpánka Rozsypalová.    

Toto číslo vychází 28. 3. 2022. 


