
 
 
 
 

Školáček   

č.17/listopad 2022 

Milé děti, vážení dospělí,  

představujeme Vám další číslo našeho časopisu Školáček. Všechny děti (a někdy 

i dospělí) se často nechávají okouzlit pohádkami, proto jsme toto vydání 

věnovali právě pohádkám.  

V časopise můžete najít například rozhovor s novou paní učitelkou, vtipy, 

hádanky, anketu, tip na knížku a doporučení na pěkný výlet.   

Jistě jste všichni zaznamenali, že na začátku září zemřela britská královna 

Alžběta II. Byla to nejdéle vládnoucí panovnice v britských dějinách. Novým 

britským králem se stal její syn - princ Charles.  

I když se v běžném životě setkáváme i se smutnými událostmi, v pohádkách 

bývají šťastné konce. 

Tak Vám, milí čtenáři, popřeji šťastný konec všech Vašich i pohádkových 

příběhů.  

  

 

 

 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Není - li uvedeno jinak, autorkou všech ilustrací v tomto čísle je Magda Procházková.  



 
 
 
 

Bylo…  

 1. 9. slavnostní zahájení školního roku 

 9. 9. hudební pohádka Naše princezna ze mlejna 

 18. 10. tvořivý komiksový workshop s Danielem Vydrou  

 21. 10. dopravní hřiště Blansko (4. a 5. ročník) 

 

 

 

 

 

 

 

Bude… 

 15. 11. lampionový průvod - vystoupí skupina Baštýři s velkolepou 

ohňovou show 

 28. 11. Divadlo Úsměv - představení Míček Flíček, pro žáky prvního a 

druhého ročníku 

 2. 12. rozsvícení vánočního stromu - vystoupení žáků ZŠ, výstava 

výtvarných prací v prostorách školy   

 5. 12. tradiční koncertní vystoupení pana Kocůrka 

 11. 12. v 10.00 hodin ve Staré škole uvede pohádku divadlo Kolárka  

 15. 12. balet Louskáček P. I. Čajkovského v Janáčkově divadle v Brně,    
pro žáky 3. - 5. ročníku   

 16. 12. divadlo Sandry Riedlové uvede v naší škole Vánoční příběh,       
pro žáky 1. a 2. ročníku  

 24. 12. vánoční krmení zvířátek - pořádá spolek Rekreační sporty Ráječko 



 
 
 
 

Tipy na výlety 

 

Pohádkový ráj - levandulová farma 

Máte rádi levandule? Jestli ano, tak tento výlet je přesně pro vás. O letních 

prázdninách jsme navštívili Pálavu a jeden z našich výletů byla právě 

levandulová farma ve Starovičkách. Farma se nachází na kopci, takže jsme ho 

nejdříve museli vyjít. 

Před vstupem na levandulovou farmu jsme si zakoupili vstupné. Je tam i malý 

obchůdek s různými výrobky z levandule - např. polštářky, mýdla, víno, čaj, 

káva... 

Všude kolem bylo mnoho různých míst 

na focení. Kdo chtěl, mohl se vyfotit 

přímo v poli mezi levandulemi. A co 

ještě? Jeďte se podívat a nechte se 

překvapit! Mně se tam moc líbilo. 

                                                                          Lenka Havlíčková 

 

Hrad Landštejn 

Jestli máte rádi hrady nebo zámky, zkuste navštívit hrad Landštejn. Hrad je 

běžně pro veřejnost otevřen od dubna do 

září. V zimě a na podzim je provoz omezený. 

Z nejvyšší věže je krásný výhled na rozlehlé 

lesy České Kanady. Hrad má mnoho poschodí 

i mnoho oken, ze kterých uvidíte hradby. 

Když půjdete po schodištích, zahlédnete 

nástěnné tabule, na kterých budou napsané 

starověké texty. Hrad byl postaven na 

přelomu 12. a 13. století v roce 1179.                   Táňa Dostálová 



 
 
 
 

Alžběta II. 

(celým jménem Elizabeth Alexandra Mary Windsor) 

*  21. dubna 1926 Londýn, Anglie  

+  8. září 2022 Balmoral, Skotsko 

  
 

 

Alžběta II. se narodila 21. dubna 1926 jako nejstarší dcera prince Alberta 

(později krále Jiřího VI.) a jeho ženy Elizabeth. Měla jediného sourozence, 

princeznu Margaret. Obě sestry byly vychovávány doma, pod přísným 

dohledem jejich matky. Domácí výuka se soustředila na historii, jazyk, literaturu 

a hudbu. 

Aby se mohla princezna Alžběta stýkat s ostatními děvčaty svého věku, byla 

otevřena dívčí škola organizovaná Buckinghamským palácem.  Zde se učila 

přednášet, plavat, tančit, jezdit na koni, vařit, starat se o děti a vyšívat. Královna 

se až do konce života zajímala o skautské hnutí a od roku 1952 byla patronkou 

Skautské asociace. Jako dorůstající dívka kromě toho dostávala soukromou 

výuku o britských dějinách a ústavním právu. Učila se také moderní jazyky, 

takže mj. dokonale ovládala francouzštinu.  

Britskou královnou se stala ve svých 25 letech po smrti svého otce Jiřího VI. dne 

6. února 1952. Roku 1947 se provdala za prince Philipa, pozdějšího vévodu z 

Edinburghu (1921 – 2021), se kterým měla čtyři děti. Jako první přišel na svět 

syn Charles, současný král. Druhým potomkem byla jediná dcera Anna. 

Následovali chlapci  Andrew a Edward.  

To, že není žádná zhýčkaná šlechtična, dokázala budoucí panovnice za druhé 

světové války, kdy se přidala k ženskému pomocnému sboru při pozemní 

armádě. Tam se mimo jiné naučila řídit a opravovat auta. 



 
 
 
 

Její odvaha, stejně jako její jezdecké schopnosti, se projevily roku 1981 při 

slavnostním střídání stráží. Při jízdě po ulici Mall na ni bylo vypáleno šest střel, 

ale ona svého koně zvládla a pokračovala v jízdě. 

Následující rok se královna ocitla v jiné riskantní situaci, když se probudila ve 

své ložnici v Buckinghamském paláci a spatřila cizího muže. Královna zůstala 

klidná a asi deset minut do příjezdu policie s mužem mluvila. 

 

A ani ve svých šestadevadesáti letech se královna nepřestala vzdělávat. Aktivně 

používala chytrý telefon a údajně měla i svůj soukromý profil na Facebooku. 

Byla to tak nejen velmi silná panovnice, ale i pokroková žena, která vždy držela 

krok s dobou. 

V roce 2007 se stala nejstarším britským panovníkem na trůně a v roce 2015 se 

stala nejdéle vládnoucím britským panovníkem.  V obou případech překonala 

svou praprababičku královnu Viktorii. Byla také nejdéle vládnoucí ženou v 

zaznamenané historii. Od 13. října 2016, po smrti thajského krále Rámy IX.,  

byla druhým nejdéle vládnoucím monarchou na světě, prvenství v délce vlády 

náleží od 18. století francouzskému králi Ludvíkovi XIV. Platinové jubileum, tedy 

70 let od nástupu na trůn, oslavila královna Alžběta II. v roce 2022. 

Zemřela 8. září 2022 v Balmoralu, obklopena svými nejbližšími. 



 
 
 
 

Rozhovor s... 

paní učitelkou Mgr. Janou Lorgerovou 

 

Čím jste chtěla být, když jste byla malá?  

Když jsem byla malá, chtěla jsem cestovat po světě a naučit se jazyky. Chtěla jsem být 

tlumočnice.  

Učila jste někdy na jiné škole?  

Učila jsem v Ostrově u Macochy a v Blansku.  

Jak se Vám líbí na naší škole?  

Na škole v Ráječku učím moc ráda, práce s dětmi mě moc baví a naplňuje.  

Který předmět učíte nejraději?  

Nejraději učím český jazyk a angličtinu. Na prvním stupni mě baví učit úplně všechno.  

Jak trávíte volný čas?  

Volný čas trávím s rodinou nebo v přírodě.  

Jaká je Vaše oblíbená pohádková knížka? 

Moje oblíbená pohádková knížka je Špalíček veršů a pohádek od Františka Hrubína.  

Která vánoční pohádka se Vám líbila, když jste byla malá? 

Velice se mi líbila pohádka (a mám ji velice ráda dodnes) Dařbuján a Pandrhola. 

Na jakém hradě nebo zámku se Vám nejvíce líbilo?  

Nejvíce se mi líbilo na Karlštejně, ten jsem navštívila už 3x. Svoji první třídu, kterou jsem učila 

od 3. do 5. třídy, jsem tam vzala i na výlet. Spali jsme přímo v obci Karlštejn a vzpomínám na 

to dodnes. Ráda navštěvuji zříceninu hradu Děvičky na jižní Moravě.  

Kde jste byla o prázdninách?  

S rodinou jsme pobývali na jižní Moravě, jezdili jsme na kole a trávili čas s přáteli.  

Kam byste se chtěla podívat?  

Chtěla bych se podívat do Řecka.  



 
 
 
 

Anketa 
 
Kdybys mohl(a) hrát v pohádce, jakou postavou bys chtěl(a) být? 
 
- Červená Karkulka 
- Popelka 
- král 
- čert 
- Šebestová 
- princezna 
- vlk 
- Anička z pohádky Tajemství staré bambitky 
- Eliška z pohádky Princezna ze mlejna 
 
Na které pohádce jsi byl(a) v kině naposledy? 
 
- Mimoni 2: Padouch přichází 
- Princ Mamánek 
- Tajemství staré bambitky 2 
- Princezna rebelka 
- Příšerákovi 2 
- Haftaňan a tři mušteriéři 
 
Pokud bys měl(a) kouzelný prsten, co by sis přál(a)? 
 
- auto 
- koně 
- panenku 
- letět balónem 
- vlastní observatoř 
- samé jedničky 
- umět létat 
- mít sluhu 
- aby nebyla škola 
- být v Chorvatsku u moře 
- aby byli všichni blízcí zdraví 
- zlatou rybku, která splní více přání 
- aby máma a táta byli zdraví 
 



 
 
 
 

Vtipy  
 

 Babička říká vnoučeti: „Jééééé, ti šmoulové ale vyrostli.“ 
Vnouče odpoví: „ Ale babi, to je přece avatar!“ 

 

 Hloupý Honza se ptá rybáře: „ Co je to úplná smůla?“  
Rybář na to: „ Když máš alergii na zlato a chytneš zlatou rybku.“ 

 

 Proč ptáci létají do teplých krajů?  
Přece nebudou chodit pěšky! 

 

 Stěžuje si skála: „ Ach jo, asi na mě 
něco leze. “ 

 

 Víte proč bagr nejí maso? Nemůže jej 
pokrájet, má přece jen lžíci. 

 

 
Hádanky 
 

 Žije asi ponejvíce v řece nebo rybníce. Vždycky bývá zelený, pentličkami 

zdobený. 

Kdo je to?  

 Ocas má a rohy taky, v pekle bydlí 

s darebáky. Bývá černý celičký, a tím straší 

dětičky. 

Kdo je to? 

 Ve špičaté čepici, se svou koulí věštící, 

zvládne s hůlkou kouzlo, trik. 

Jako každý?...  

Řešení hádanek: vodník, čert, kouzelník 



 
 
 
 

Poznáš pohádky? 

 

1. Král vyhnal kuchaře, aby mu přivedl pannu s krásnými vlasy. Kuchař při 

své cestě zachránil mravence, krkavce, rybku a mouchu. Otec krásné 

panny zadal kuchaři úkoly, ten je splnil s přispěním svých přátel. Nakonec 

vysloužil svému králi krásnou pannu.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Zlá sudička předpověděla novorozené princezně zlou budoucnost. Když 

princezna dospěla, kletba se vyplnila. Princezna usnula na sto let a s ní 

celé království. Udatný princ se vydal princeznu a království zachránit. 

Podařilo se mu to, když si prosekal cestu šípkovým trním. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Zlá královna vyhnala svou nevlastní dceru do lesa, protože byla krásnější 

než ona. Poručila hajnému, aby ji v lese zabil. Hajnému se dívky zželelo a 

daroval jí život. Děvče v lese objevilo malou chaloupku a v ní zůstalo. 

V chaloupce s ní bydleli i malí mužíčci. Královna se ale dozvěděla, že 

princezna žije a zanesla jí otrávené jablko. Princeznu zpět k životu 

probudil polibkem krásný princ. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 
 
 
 

Na konci každé z těchto tří pohádek byla _____________________. 

 

Řešení najdeš v tajence následující křížovky. 

 

1.       

2.        

3.         

4.          

5.         

6.       

 

1. Nástroj na sekání trávy 

2. Zpěvný pták, zlato v hrdle 

3. Znaménko za větou tázací 

4. Bratr tatínka je tvůj… 

5. Maminka maminky je tvoje… 

6. Dopravní prostředek, jezdí po kolejích 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Přečtěte si knihu... 

 

Kůstek  
 
Jedná se o sedmidílný komiks amerického spisovatele a ilustrátora Jeffa Smithe. 

Hlavní postavou je Ferda Kůstek, který se svými dvěma bratranci utíká                 

z rodného města Kůstkova. Dostanou se do magického údolí, kde se to hemží 

draky, krysáky a kobylkami. Ferda najde útočiště na ranči u babči Ben a její 

vnučky Trnky. Ukáže se, že babča Ben není obyčejná stařena od krav, ale bývalá 

královna Athei a Trnka je následnice trůnu. Pokoj údolí začne ohrožovat 

tajemný Pán kobylek. Královská rodina se musí přihlásit o svá práva...  

Knihu jsem náhodně objevil v blanenské knihovně.  Kniha mě zaujala vtipným 

obsahem a už jsem přečetl všech sedm dílů.  

 
 

 
Matyáš Hron 



 
 
 
 

Výtvarná (pohádková) soutěž 

  

          

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Z vaší tvorby...  

 

Podzim u třeťáků 

Podzim k nám už přichází, léto od nás odchází. 

Pojďte, děti, pouštět draky, já už dávno pouštím taky. 

Vítr fouká, fouká, fouká, ježek z doupěte se kouká. 

Vlaštovky už odletěly, listí nám tu ponechaly. 

My je půjdem posbírat a pak si s ním budem hrát. 

A až si s ním pohrajem, tak si ruce umyjem. 

Zalezem si pod dečku a budem číst knížečku. 

O královně, o drakovi, o princezně, o princovi, 

byl tam taky vodník, jmenoval se Toník. 

O Káči a o čertovi, o kulatém koblížkovi. 

O vlkovi, o Karkulce, o Perníkové chaloupce. 

Bylo jich tam moc, teď už dobrou noc!! 

 

 

               Nikola Houserová 

 

 

 

 
                                                Martin Řídký 

 
 



 
 
 
 

Pohádková postava (výběr ze slohů žáků 4. a 5. ročníku) 

 

Pipi Dlouhá punčocha (Aneta Hlaváčová) 

Jmenuji se Pipi Dlouhá punčocha a je mi 9 let. Bydlím sama ve vile Vilekule na konci malého 

města. Moc ráda vymýšlím různé hry a miluji dobrodružství. Umím skvěle jezdit na koni, 

dokonce i vestoje. Moc mi nejde nábosilka, vlastně násobilka. Nosím copy, které trčí            

do všech stran. Mí přátelé jsou Tomy a Anika. Do mé rodiny patří maminka, tatínek, kůň a 

opička pan Nilson. Je o mně známo, že nechodím do školy. Občas přemýšlím o tom, jak        

se asi má moje maminka, která je anděl. Jistě chápete, že je těžké bydlet sama. Mou největší 

radostí je, když můžu kamarádům koupit spoustu dárků. Každý večer přepočítávám zlaťáky, 

které mám schované v kufru. Mým přáním je, aby se pro mě vrátil můj tatínek. Víte, že je 

černošským králem na ostrově Kurekuredutů?  

 

Pan Lustig (Magda Procházková) 

Jmenuji se Alois Lustig a bydlím v Jablonci nad Nisou. Mojí prací je prodej jablonecké 

bižuterie. Moc rád cestuji po světě. Když mám dlouhou chvíli, zpívám si. Nejsem si jistý, jak 

dobře mi to jde, proto zpívám hlavně v lesích. Dovedu dobře prodávat zboží. Moc mi nejde 

jednat s loupežníky. Mám mohutné vousy, jsem menší postavy, nosím tmavé kalhoty, tmavé 

sako a občas i světlý klobouk. Kdo mě zná, ví, že nejsem žádný podvodník. Vyvede mě z míry, 

když mi někdo nevěří, a pověsí mne ze stromu za nohy. Užívám si klid, který mám rozhodně 

raději než nějaká nebezpečná dobrodružství. Jistě chápete, že není možné se jim vždycky 

vyhnout, ale snažím se o to. Mou největší radostí je, když nějaký příběh dobře dopadne. 

Bojím se, že bižuterie jednou vyjde z módy. Často se kvůli tomu probouzím. Rád vyprávím      

o svých příhodách a jsem smutný, když mne někdo přerušuje a zakazuje mi klít. Přece si 

nemyslíte, že se dá vyprávět bez klení? 

 

Eliška ze mlejna (Lukáš Sehnal) 

Říkají mi Eliška. Přebývám na mlýně. Do mé rodiny patří tatínek, Jindřich a Terinka. Mí 

přátelé jsou vodník a čert. Když mám dlouhou chvíli, chodím k rybníku. Je o mně známo,      

že umím péct výborné buchty. Jistě chápete, že jsem si nemohla vzít za muže Johana            

ze zámku. Bojím se, že se Jindřich nevrátí z války s Turkem. Každý večer čekám na holoubka,   

zda mi donese zprávu o Jindřichovi. Víte, že u nás ve mlýně mají pytle nohy? Přece si 

nemyslíte, že jsou v tom nějaká kouzla? 



 
 
 
 

Lotrando (Matyáš Hron) 

Říkají mi Lotrando a jsem loupežníkův syn. Přebýval jsem v jeskyni, klášteře a potom               

u drvoštěpa. Mojí prací je učitelství. Když mám dlouhou chvíli, zpívám si. Nejsem si jistý, že 

dokážu loupit. Moc mi nejde střílení. Jsem hodný. Nosím klobouk, šaty a knihu. Do mé rodiny 

patřím já, otec a matka. Kdo mě zná, ví že se k loupežnictví nehodím. Vyvede mě z míry,  

když mě chcete zavřít do vězení. Nerad loupím. Už vím, že loupežnictví není dobrá věc. 

Obávám se, že můj syn bude také loupežníkem. Často přemýšlím. Každý den chodím do školy 

učit. Mým velkým přáním je vědět všechno na světě. Přece si nemyslíte, že jsem loupežník? 

 

Zvíře (Lenka Havlíčková) 

Říkají mi Zvíře a jsem lovec. Přebývám ve starém zámku. Mojí prací je lovit. Umím se hodně 

naštvat a dovedu rychle běhat. Oblékám se do starého hnědého kabátu. Moc mi nejde 

komunikovat s lidmi. Je o mně známo, že jsem samotář. Vyvede mě z míry, když mám hlad. 

Snažím se o to, abych nebyl zlý. Večer jezdím lovit do lesa na koni. Každý den pozoruji své 

růže. Bojím se, aby neopadaly do posledního květu. Jsem zakletý princ a mým velkým přáním 

je stát se znovu princem. Přece si nemyslíte, že chci takhle zůstat navěky?  

 

Šebestová (Sára Štěpánková) 

Jmenuji se Šebestová a jsem žákyně 3.B. Bydlím ve stejném domě jako můj kamarád Mach. 

Moc rádi si společně hrajeme se psem Jonatánem, který bydlí s paní Kadrnožkovou také       

ve stejném domě. Kdo mě zná, ví, že nosím ve vlasech velikou mašli. Oblékám se nejraději   

do modrých šatů. Každý den mě Mach vyzvedává a jdeme do školy. Mám ráda, když se Mach 

po zazvonění u našich dveří schová a pak mě vyděsí. Bohužel neumím sjet po zábradlí tak,  

jak po něm jezdí Mach. Občas přemýšlím o tom, jaké by to bylo bez kouzelného sluchátka. 

Rozhodně s ním každý den zažíváme velká dobrodružství. Víte, že se ukazujeme dětem        

na obrazovkách už více než 40 let? 

 

Neználek (Lukáš Keprt) 

Jmenuji se Neználek a jsem hloupý. Bydlím v Kvítečkově. Mám modrý klobouk a žluté tričko. 

Bohužel neumím létat. Umím se smát. Mým velkým přáním je letět na Měsíc. Rozhodně 

neumím všechno. Bojím se policie. Nerad poletuju vzduchem. Víte, že jsem už byl ve 

Slunečním městě? 



 
 
 
 

Pinocchio (Tobiáš Plch) 

Říkají mi Pinocchio a jsem dřevěný panáček. Bydlím v domku s tatínkem řezbářem. Mojí prací 

je bavit lidi. Moc rád pozoruji tatínka při práci. V oblibě mám kocoura Figara. Když mám 

dlouhou chvíli, chodím ven s kamarády. Nejsem si jistý, že jsem dost chytrý. Bohužel neumím 

lhát. Mám dlouhý nos, když lžu. Už vím, že lhát se nemá. Přece si nemyslíte, že lžu rád? 

 
Hejkal (Marek Šašák) 

Říkají mi Hejkal a jsem lesní démon. Přebývám v hlubokých lesích. Mojí prací je strašit lidi. 

Dovedu pořádně hejkat. Moc mi nejde mluvit potichu. Oblékám se do starého a špinavého 

oblečení. Je o mě známo, že kdo mně v lese potká, už se z lesa nevrátí. Často přemýšlím        

o tom, jaké by to bylo, kdyby se mě lidi nebáli. Přece si nemyslíte, že bych mohl hejkat 

potichu? 

 

Šípková Růženka (Táňa Dostálová)  

Jmenuji se Růženka. Nosím na sobě dlouhé růžové šaty. Říkají mi Šípková a jsem prokletá. Je 

o mně známo, že jsem veliký spáč. Dovedu spát celý den. Mí přátelé jsou kolovrátek, růže a 

postel. Když mám dlouhou chvíli, ve snu přemýšlím, jak bych vypadala                                    

jako kolovrátek. Přebývám ve věži. Nejsem si jistá, že se z ní někdy                                      

dostanu. Bohužel neumím vstát z postele. Víte, že mě proklela třetí sudička? 

 

Scoby-Doo (Martin Řídký) 

Jmenuji se Scoby-Doo a jsem pes. Bydlím u Shaggyho. V oblibě mám jídlo. Nerad chytám 

duchy. Kdo mě zná, ví, že jsem strašpytel. Nosím kožich. Moc mi nejdou pasti. Večer spím. 

Užívám si jídla. Mí přátelé jsou: Velma, Daphne, Fred, Shaggy. Přece si nemyslíte, že mám 

alergii na moučníky?! 

 
Princ Bajaja (Tomáš Cihlář) 
  
Říkají mi Bajaja. Pracuji v převleku jako zahradník. Dělám němého a vyslovuji pouze ba-ja-ja, 

a tak vznikla i má přezdívka. Kdo mě zná, ví, že jsem princ, který vyrazil do světa hledat štěstí. 

Potkal jsem princeznu, do které jsem se zamiloval. V převleku ji pozoruji, abych ji poznal. 

Mou největší radostí je, když jsem s ní a dávám jí květiny. Bojím se, aby mi ji neodnesl drak. 

Přece si nemyslíte, že bych mu ji přenechal jen tak a nebojoval o ni?   


