
Školáček   

č.18/únor 2023 

Milé děti, vážení dospělí,  

představujeme Vám druhé číslo časopisu Školáček v letošním školním roce. 

V lednu proběhly prezidentské volby. Občané ČR starší osmnácti let mohli volit 

novou hlavu státu, která v úřadě vystřídá Miloše Zemana. Volební účast v obou 

kolech byla veliká. Do druhého kola postoupili dva kandidáti s nejvyšším 

počtem hlasů - Petr Pavel a Andrej Babiš. V druhém kole zvítězil Petr Pavel.  

Téma únorového Školáčku bude tentokrát prezidentské a královské. 

My děti můžeme jen doufat, že letošní volba vynese v blízké budoucnosti 

na politické nebe skutečnou hvězdu, která bude krok za krokem dělat věci tak, 

jak se na funkci českého prezidenta sluší.   

V časopise dále najdete například recenzi na výstavu,                                      

článek o rodu Salmů, vtipy, hádanku, anketu,                                                

rozhovor s pamětnicí, či doporučení na pěkný výlet. 

Přejeme příjemně strávené chvíle při jeho čtení.  

  

  

 

 
 
 
                                                                            Ilustrace: Jan Musil 



Bylo…  
 
 28. 11. představení divadla Úsměv Míček Flíček 

 2. 12. rozsvícení vánočního stromu, výstava dětských výtvarných prací  

 5. 12. koncert manželů Kocůrkových 

 12. 12. vánoční dílna ve školní družině 

 15. 12. balet Louskáček P. I. Čajkovského v Janáčkově divadle v Brně 

 16. 12. Vánoční příběh - divadlo Sandry Riedlové 

 3. 1. zahájení plaveckého výcviku (2. - 5. ročník) 

 31. 1. vysvědčení  (3. 2. pololetní prázdniny)                                                                                                                     

                                                                   Šarlota Sehnalová 

Bude…  
 
 19. 2. dětský karneval (Tetiny, sportovní hala) 

 27. 2. LIPKA, pracoviště Jezírko - environmentální program 

 2. 3. beseda se spisovatelem p. Benešem 

 7. 3. ukončení plaveckého výcviku 

 9. 3. anglické divadlo Little Red Riding Hood (Blansko) 

 13. - 17. 3. jarní prázdniny 

 23. 3. divadlo Krysáci a ztracený Ludvík (Blansko) 

 30. 3. vynášení Moreny (školní družina) 

 31. 3. Noc s Andersenem (nocování ve škole) 



 

Petr Pavel  

narozen 1. listopadu 1961 

 

V minulých dnech se pozornost veřejnosti 

soustředila zejména na volbu nového 

prezidenta České republiky, který bude tuto 

funkci zastávat dalších 5 let. Nakonec byl 

v pořadí čtvrtým prezidentem České 

republiky zvolen politik a armádní generál 

ve výslužbě Petr Pavel.  

Petr Pavel se narodil roku 1961 v Plané u Mariánských Lázní. Otec, plukovník 

Josef Pavel, působil jako zpravodajec tehdy Československé lidové armády. Měl 

na starost zejména zachycování a analyzování zpráv armád NATO. Pavlova 

matka Marie, absolventka Vyšší hospodářské školy v Trutnově, pocházela z 

rodiny živnostníků.  S Marií Pavlovou se Pavlův otec rozvedl, když syn v polovině 

70. let dokončoval v Kladně základní školu. 

Sám Petr Pavel vzpomíná na svého otce jako na muže, který měl v mnoha 

ohledech vliv na jeho budoucí život. Byl to vysoký, rázný chlap, kterému to ve 

vojenské uniformě velice slušelo. Jeho styl výchovy by se dal popsat větou: 

,,Škoda rány, která padne vedle.“ 

V letech 1975 až 1979 Petr Pavel studoval na Vojenském gymnáziu Jana Žižky z 

Trocnova v Opavě. Po jeho absolvování pokračoval v letech 1979 – 1983 

studiem na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově.  

Možná právě po vzoru otce se posléze začal Petr Pavel specializovat na 

hloubkový průzkum a byl pět let na velitelském postu u výsadkářů v Prostějově. 

Tato pozice vyžadovala velmi dobrou znalost jazyků, tehdy zejména angličtiny a 

němčiny. Tato jazyková vybavenost po převratu v r. 1989 přispěla k tomu, že 

zamířil na studia do USA a následně na vysoké diplomatické posty. 



Během své vojenské kariéry se mnohdy dostal do nebezpečných situací, za 

které následně obdržel řadu vyznamenání. Mimo jiné také Medaili Za hrdinství 

z rukou prvního porevolučního prezidenta Václava Havla. 

20. září 2014 byl zvolen do funkce předsedy vojenského výboru NATO,  jenž 

představuje po generálním tajemníkovi druhý nejvyšší post Severoatlantické 

aliance. 

29. června 2022 potvrdil, že se bude ucházet o kandidaturu v prezidentské 

volbě v roce 2023. 

Ve druhém kole prezidentských voleb získal s 58 % hlasů prvenství před 

kandidátem, který se umístil na druhém místě (se 42 % hlasů). Inaugurace Petra 

Pavla novým prezidentem České republiky je plánována na 9. března 2023. 

Petr Pavel je podruhé ženatý a má dvě děti. Žije v obci Černouček v Ústeckém 

kraji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANKETA 

 
Co by měl umět král? (1. - 2. třída) 
- sedět na trůnu 
- vládnout 
- dobře kralovat 
- pasovat stráže 
- dobře rozhodovat o království a lidech v něm 
- spravedlivě panovat a aby nebyly války 
 
 
Kolik jazyků by měl umět prezident? (3. - 5. třída) 
- alespoň 20 
- alespoň 5 (3x) 
- 6 jazyků 
- 2 jazyky (2x) 
- alespoň jeden cizí jazyk plynule a pořádně česky 
- češtinu a angličtinu (2x) 
- angličtinu a němčinu 
- hlavně česky 
 
 
Jakou nejdůležitější vlastnost                         otázka pro občany Ráječka 
by měl prezident mít?                                      Kolik měla naše republika celkem                                           
- pravdomluvnost                                              prezidentů? 
- moudrost (2x)                                                  Miluše Pokorná … 11 
- být mladý                                                          Hedvika Martínková … 11 
- důstojnost                                                        Jaroslav Šebek … 11 
- být chytrý (2x)                                                 Marie Vránová … 10 
- spravedlivost                                                   Jana Plisková … 11 
- laskavost                                                          Lukáš Hron … 10 
- být geniální 
- měl by rozumět lidem                                    anonymní odpovědi:  
                                                                              8 (2x), 9 (1x) 10 (4x), 11 (3x), 12 (2x)    
 
Chtěl/a bys, aby byl prezident  
muž nebo žena? 
- muž (4x) 
- žena (6x) 
- záleží, jaký je to člověk 



NAŠI PREZIDENTI   
 

Tomáš Garrigue Masaryk 1918 - 1935  

Edvard Beneš 1935 - 1938, 1940 - 1945 v exilu, 1945 - 1948 

Emil Hácha 1938 - 1939, 1939 - 1945 (Protektorát Čechy a Morava) 

Klement Gottwald 1948 - 1953 

Antonín Zápotocký 1953 - 1957 

Antonín Novotný 1957 - 1968 

Ludvík Svoboda 1968 - 1975 

Gustáv Husák 1975 - 1989 

Václav Havel 1989 - 1992, 1993 - 2003 (první prezident ČR) 

Václav Klaus 2003 - 2013 

Miloš Zeman 2013 - 2023 

Petr Pavel od 2023   

Tomáš Garrigue Masaryk (*1850, Hodonín) 

T. G. Masaryk byl prvním československým prezidentem. V mládí studoval na 

univerzitě v Lipsku. Byl to také politik, filozof, spisovatel, učitel a vědec. K jeho 

zálibám patřila jízda na koni. 

Václav Havel (*1936, Praha) 

Václav Havel byl prvním českým prezidentem. Byl také spisovatel, dramatik, 

politik, režisér, básník, filmový režisér, lidskoprávní aktivista, disident, esejista, 

filozof a publicista. Patřil mezi nejvýznamnější osobnosti československého 

disentu a sametové revoluce v roce 1989. 

Petr Pavel (*1961, Planá) 

Petr Pavel se stal vítězem prezidentských voleb 28. 1. 2023. Získal 58,32 % 

hlasů. Povoláním byl voják (armádní generál). Mezi jeho zájmy patří jízda na 

motorce. 

                                                                                                     Martin Řídký 



KRÁLOVNA ALŽBĚTA II. 
V Anglii je hlavou státu král nebo královna. Pojďme se podívat na královnu 

Alžbětu II. v číslech. 

1926   Narodila se v roce 1926. 

1953   Stala se královnou v roce 1953. 

2022  Zemřela 8. září 2022. 

20 000 000  Její korunovaci sledovalo dvacet milionů lidí. 

70  Byla královnou 70 let, déle než kterýkoli jiný britský panovník. 

4, 8, 12 Měla čtyři děti, osm vnoučat a 12 pravnoučat,  

jeden z vnuků se jmenuje William Windsor. 

30 Milovala psy. Za svůj život měla 30 pejsků corgi. 

25 Milovala koně, měla 25 závodních koní každý rok. 

2 Měla dvoje narozeniny každý rok – jedny skutečné a jedny oficiální. 

1 000 Její oficiální sídlo byl hrad Windsor. Je starý 1 000 let.  

0 Jenom královna řídila bez řidičského průkazu, cestovala bez 

cestovního pasu a bez peněz. 

50 000 Za svůj život poslala přes 50 000 vánočních přání. 

150 000 000  150 milionů lidí bydlelo v zemích, kde byla hlavou státu. 

96 Zemřela ve věku 96 let. 

51 51 bilionů lidí sledovalo její pohřeb.  

 

Její život nebyla jenom čísla. 

,,Odevzdávám své srdce těmto starým ostrovům a všem jejich obyvatelům.“ 

A její lid ji za to miloval.  

                                                                                 William Windsor 



Stojí za zhlédnutí... 

Psí veličenstvo (The Queen´s Corgi) 

Tento belgický film byl natočen v roce 2019. Film je animovaný.                           

Je o psovi jménem Rex, nejoblíbenějším pejskovi královny Alžběty II.  

Rex naneštěstí pokousal amerického prezidenta, a tak se na něj královna 

rozzlobila. Na Rexe žárlil další královnin pes, Charlie. Vyštval Rexe z paláce, a 

ještě ho shodil z mostu. Rex tak skončil v útulku pro psy. Zažil zde nová 

dobrodružství, našel si nové přátele. S nimi se pak vydal na cestu do paláce. Ale 

dostanou se dovnitř? Stane se z Charlieho královnin oblíbenec?  

Film se mi moc líbí, protože mám rád psy a protože je zábavný. Je také pěkně 

animovaný. Film Vám všem doporučuji. 

                                                                                               William Windsor 

 

Recenze výstavy... 

Lucemburské Opráski 

V loňském roce jsem navštívila v Muzeu města Blanska výstavu Lucemburské 

Opráski. Nevšední výstava přiblížila dějiny rodu Lucemburků trochu jinak - 

formou zábavného komiksu s názvem Opráski sčeski historje. Šestice 

lucemburských panovníků od Karla IV. po Jošta se představilo v podobě 

svérázných kreseb a gagů, s nepřeberným množstvím gramatických chyb.  

Na výstavě jsem si zopakovala učivo z vlastivědy pomocí komiksových obrázků. 

Mohla jsem se vyfotit v masce Karla IV. nebo Bílé paní. Součástí výstavy byla i 

archeologická herna.  

              Aneta Hlaváčová 

                                                                                                   

 



Vtipy 

 

 Král má tři dcery. Přijde za ním 

první z nich a říká: „Tati, proč se 

jmenuji Růženka?“ Otec odpoví:  

„No to je tak, že když jsi byla malá, 

tak ti spadnul lístek růže na 

čelíčko, tak proto.“ Přijde druhá a 

říká: „Tati, proč se jmenuji Fialka?“ 

Otec odpoví: „No to je tak, že když jsi byla ještě malá, tak ti spadnul lístek 

fialky na čelíčko.“  

Přijde třetí - Cihelka - a říká: „Hůééáááéééé.“ 

 

 ,,Pane králi,“ povídá princ, ,,splnil jsem své slovo, tady v tom pytli jsou tři 

dračí hlavy.“ ,,I já plním své slovo, princi, tady v tom pytli je ruka a srdce 

princezny," odpovídá král. 

 

 ,,Tady čtu, synu, že v případě požáru mám volat 150,“ diví se pan král.  

,,A co je na tom divného?“ ptá se syn.  

,,Za mého mládí se volalo HOŘÍÍÍÍ, HOŘÍÍÍ,“ odpoví král.  

 

Hádanka 

 Byl král a měl tři syny. Král už byl starý a nemohl se rozhodnout, který ze 

synů zdědí trůn, jelikož měl všechny stejně rád. Svolal si je tedy jednou k 

sobě a pravil: ,,Jsem už stár, musím se rozhodnout, kdo bude panovat 

dál. Jelikož Vás mám stejně rád, budete mít všichni stejnou šanci. Brzy 

ráno za svítání nasedněte na své koně, a čí kůň bude v cíli jako první, ten 

zdědí trůn. Ráno nasedli princové na své koně a jeli, co nejrychleji mohli. 

Cesta byla příliš dlouhá, tak zastavili, aby se napili vody. Když stáli, 

přistoupila k nim stařenka a každému z nich něco pošeptala. Poté 

princové nasedli na koně a jeli, co nejpomaleji mohli. Co jim pošeptala? 

                                        (Řešení:  Pošeptala jim, aby si prohodili koně. Tím pádem jeli co nejpomaleji, aby tam nebyli první.) 



Rozhovor s...  

 
panem  školníkem  

Františkem Kocmanem  

 

 

Jak dlouho jste školníkem? 

Školníkem jsem již 7 let. 

Jakou jste dělal nejsložitější opravu? 

Nejsložitější opravou byl strop v počítačové učebně po vytopení vodou. 

Jaké máte dobré vlastnosti? 

Moje dobré vlastnosti jsou spolehlivost a pracovitost. 

Co rád děláte ve volném čase? 

Volný čas trávím s vnoučaty. Také rád pracuji se dřevem a na zahradě. 

Jaké jsou Vaše koníčky? 

Mými koníčky jsou práce se dřevem, plavání a lyžování. 

Jaká je Vaše oblíbená knížka z dětství? 

Mojí oblíbenou knížkou z dětství je Neználek.   

Na kterém hradě jste byl naposled? 

V Boskovicích. O Vánocích. 

Jaký by měl podle Vás být prezident? 

Měl by to být slušný člověk. 

Měl by prezident umět správně česky? 

Ano. A nejen česky. 



Tip na výlet 

KARLŠTEJN 

Přijed´a poznej tento gotický hrad založený v roce 1784. 

Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. 

Hrad sloužil jako místo k panovníkovu odpočinku a ochraňoval české 

korunovační klenoty. 

Koncem 19. století byl na hradě objeven poklad. Hrad stojí na vápencovém 

skalním výběžku a skládá se z několika samostatně opevněných staveb. 

V okolí se nacházejí vinice a listnaté stromy. V Karlštejně můžete navštívit 

muzeum voskových figurín, vydat se na procházku časem do domu hodin, 

podívat se na české betlémy. 

Obří šachové figurky vás povedou na další zajímavá místa. 

                                                                                                        Nikola Pokorný  

 

 

 



ROZHOVOR S PRABABIČKOU IRENOU SKÁLOVOU,  
pamětnicí 2. světové války  

i všech československých a českých prezidentů 
 
 
 
1. Kdy ses narodila? 
 Narodila jsem se 6. července 1929. 
 
2. Kde jsi vyrůstala? 
 Vyrůstala jsem v Praze na Smíchově v hezké části Na Hřebenkách. 
Byly tam vily a zahrádky. 
 
3. Čím byli tvoji rodiče? 
 Tatínek byl řezník a uzenář, měl na Smíchově obchod a vyráběl 
salámy, párky a tlačenky. Za války, když byli někteří jeho prodavači nuceně 
nasazeni, jsem mu v sobotu místo školy pomáhala. Maminka byla 
v domácnosti a někdy také pomáhala v obchodě. 
 
4. Měla jsi nějaké domácí zvířátko? 
 Měla jsem černou kočičku jménem Bubáček. Měla tři koťata a psala jsem jim deníček. Potom 
měla koťata ještě jednou. Byla velice chytrá a když jsem se vracela ze školy, často na mě čekala 
na plotě. Také mi nosila k posteli myši a jednou donesla i užovku. 
 
5. Do jaké třídy jsi chodila, když začala II. světová válka? 
 Do páté třídy. 
 
6. Učili jste se ve válce? Jak to probíhalo? 
 Po páté třídě jsem šla na osmileté gymnázium. Zeměpis jsme se tam učili německy, všechny 
české názvy byly přeloženy do němčiny (Vltava -> Moldau, Labe -> Elbe, ...). Německy se vyučovaly 
i některé další předměty.  
 Když byl nálet, začaly houkat sirény a všichni ze školy se běželi schovat do školního sklepa do 
krytu. Jeden den jsme měli psát velkou kompozici (písemnou práci) z matematiky a říkali jsme si: 
"Kdyby tak začaly houkat sirény a my tu kompozici nemuseli psát!" Občas se stalo, že jsme takto přišli 
o nějaké zkoušení. Než jsme vyšli ze sklepa, začínala další hodina. 
 
7. Od kolika let jsi skautkou? 
 Do skautu jsem začala chodit ještě před válkou, ve 4. třídě, to mi bylo 9 let. Chodila jsem tam 
s kamarádkou Jelenkou, se kterou jsem kamarádila celý život. 
 
8. Dostala jsi ve skautu nějakou přezdívku? 
 Ano, dostala jsem přezdívku Kendy. Ale to bylo později, až když 
jsem poznala tvého pradědu. On měl zase skautskou přezdívku Atri.  
 
9. Byl skaut za války povolený? 
 Ne, skaut byl zakázaný. 
 
10. Byl skaut zakázaný i někdy po válce? 
 Ano, když se komunisté dostali k moci, skauta zakázali. 
 



11. Pamatuješ si, kde jsi byla 9. 5. 1945, když u nás skončila válka? 
 Ano, ten den jsem byla s maminkou a několika sourozenci v Louňovicích pod Blaníkem. 
Z Louňovic totiž maminka pocházela. Byli jsme tam od února 1945. V únoru už bylo náletů tolik, 
že jsme se do krytu utíkali schovat skoro každý den, a proto byla denní docházka do školy zrušena. Do 
školy se šlo jen jednou za týden kvůli odevzdání vypracovaných úkolů a vyzvednutí nových. 
Kamarádka Jelenka mi je posílala poštou a já jí hotové úkoly posílala zpět. 
 Protože nebyly mobily, nevěděli jsme v poslední dny války, jestli jsou tatínek s mým starším 
bratrem Bohoušem v Praze naživu. Stejně tak oni nevěděli nic o nás. Proto Bohouš hned po skončení 
války vytáhl svou motorku, kterou měl celou válku pečlivě schovanou, aby mu ji Němci nezabavili, a 
vyrazil se za námi do Louňovic podívat. U Benešova ho zastavili sovětští vojáci a motorku (a taky 
hodinky) mu sebrali. Bohouš byl rád, že ho vůbec nechali naživu. Zbylých 30 kilometrů od Benešova 
do Louňovic pod Blaníkem pak musel jít pěšky.  
 Po válce si Bohouš našetřil na novou motorku a na ní jsme potom v dalších letech vyráželi na 
mnoho výletů po naší republice (nejdále jsme byli v Tatrách).  
 
12. Kdo byl naším prezidentem, když ses narodila? 

Tomáš Garrigue Masaryk.  
 
13. Viděla jsi někdy prezidenta Masaryka na vlastní oči? 
 Ano, viděla jsem ho několikrát. Když jsme si z Hřebenek šly s kamarádkou Jelenkou hrát 
nahoru na Strahov, tak jsme ho tam občas viděly jezdit na koni. Když měl Masaryk narozeniny, tak 
jsme ve škole slavili a byla to vždy velká sláva. 
 
14. Viděla jsi na vlastní oči i nějaké další prezidenty? 
 Prezidenta Beneše jsem mohla vidět v únoru 1948, když jsme se studenty šli protestovat 
na Pražský hrad proti komunistům, ale dostali se k němu jen naši mluvčí. Bylo nás mnoho, zástup 
studentů se táhl od Hradu celou Nerudovou ulicí až na Malostranské náměstí. Pak ale přijela nákladní 
auta s milicionáři (to byla dělnická „armáda“ komunistů) a ti nás rozháněli. Utíkali jsme ulicí dolů, nás 
děvčata chránili kluci skauti svými těly. Naštěstí se otevřela jedna vrata a kdosi nás vtáhl do průjezdu. 
V dalších dnech byla spousta studentů zatčena a vyloučena ze studia. A 
komunisti se dostali k moci. 
 Další prezidenty jsem vídala každý rok při povinných 
prvomájových manifestacích, když z tribuny mávali celému průvodu. 
 Václava Havla s chotí jsem viděla na balkoně na nádvoří 
Pražského hradu, když jsme tam byli na skautský svátek na sv. Jiří 
(patrona skautů), který má sochu před katedrálou svatého Víta.  
 Václav Havel byl taky skaut a měl přezdívku Chrobák. Při nějaké 
slavnosti (už si nevzpomenu, o jakou přesně šlo) byl u Václava Havla 
spolu s dalšími oldskauty tvůj praděda Atri a dokonce mu podal 
(po skautském způsobu) levou ruku a pozdravil ho "Nazdar Chrobáčku." 
 
15. Sledovala jsi letošní volbu prezidenta? 
 Ano, sledovala jsem ji v televizi celé odpoledne, bylo to moc pěkné. Měla jsem z výsledku 
velkou radost. Večer jsem se dívala i na krásný rozhovor z Národního muzea. 
 
 
 

Na první fotografii je prababičce 9 let, na maturitní 18 let a na třetí 93 let. 
 

Své prababičky (93 let) se 29. 1. 2023 ptala Magda Procházková (4. třída, 10 let). 
 
 



Článek o rodu Salmů... 

Salmové (Wigerichovci) 

Hrabata ze Salmu byla velmi starým šlechtickým rodem pocházejícím 

z Lucemburska z rozvětvené rodiny Wigerichovců. Zakladatelem moravské 

větve byl starohrabě Antoním Karel. Koupil a přestavěl zámek v Rájci. Zámek 

v Blansku koupili Salmové v roce 1766 a užívali ho jako letní sídlo. Tento zámek 

se stal hlavním sídlem a patřil Salmům téměř tři století, dnes je zámek státní.  

Dříve spravovali Salmové rájecko-blanenské panství. Dnes vlastní spíše jen 

pozemky. Mezi majetky Salmů patří nebo patřily: zámek Rájec-Jestřebí, zámek 

Jevíčko, zámek ve Velkých Opatovicích, Tovačov u Olomouce, zámek Dačice, 

zámek a panství Světlá nad Sázavou. Moravský kras se rozkládá na pozemcích, 

které po staletí patřily Salmům.  

Nejznámějším potomkem je Marie Alžběta Salm-Reifferscheidt-Raitzová. 

Pocházela ze čtyř dětí, které se narodily a vyrůstaly na rájeckém zámku. Po 

odebrání majetku komunistickým režimem se živila jako řidička nákladního auta 

a rozvážela rohlíky po Brně. V roce 1957 odešla do Vídně a vrátila se v roce 

1989. Třicet let usilovala o vrácení někdejšího majetku Salmů na Blanensku. 

Zemřela ve Vídni 15. června 2022 ve věku 90 let. Její nejmladší bratr Hugo 

František byl vášnivý speleolog. Pomáhal profesoru Karlu Absolonovi při 

objevování jeskyní v Moravském krasu. Jejich otec objevování a bádání 

financoval.  

Rodový erb Salmů 

V červeném poli jsou dva odvrácení stříbrní lososi, přičemž losos se 

v Dolnoněmčině řekne „Salm“. Název pochází od skutečnosti, že lososi, 

migrující proti proudu řek, doplouvali pravidelně až pod hrad Vielsalm, kolébku 

rodu. Štít je dále poset stříbrnými kříži.  

 

 



Zajímavosti 

Původně dvě obce - Rájec nad Svitavou a Jestřebí, se v roce 1960 sloučily do 

jednoho města. Hlavním cílem výletníků obvykle bývá klasicistní zámek ve stylu 

Ludvíka XVI., který je obklopen anglickým parkem. V blanenském zámku se 

nachází muzeum Blanenska.                                                                                                                    

                                                                                              Nikola Houserová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhlášení výsledků výtvarných soutěží 

 

V listopadu jsme vyhlásili vítěze výtvarné 

soutěže na téma POHÁDKY. 

 

První místo:  Mariana Hronová (1. třída)  

Druhé místo: Šarlota Sehnalová (2. třída) 

Třetí místo: Barbora Hrazdírová (1. třída) 

 

V lednu jsme se opět sešli u Medvěda,                 

abychom vyhlásili vítěze druhé výtvarné soutěže.             

Tématem byly tentokrát VÁNOČNÍ ZVYKY. 

 

Kategorie 1. a 2. třída  

První místo:  Michaela Houserová   

Druhé místo:  Sára Holá 

Třetí místo: Martin Hlaváč  

 

Kategorie 3. - 5. třída  

První místo: Lukáš Keprt 

Druhé místo: Tomáš Cihlář 

Třetí místo: Izabela Bechrová 

 



Jaký by měl být prezident?   

(výběr ze slohů žáků 5. ročníku) 

Prezident by měl být spíše starší, protože toho více zažil a bude 

mít zkušenosti. Měl by vystudovat vysokou školu, např. Karlovu univerzitu. Jeho 

předchozí zaměstnání by mělo souviset s komunikací s lidmi. V politice by měl 

být nestranný, aby se nenechal ovlivnit bohatstvím a mocí. Přála bych si, aby 

vystupoval proti ruské agresi a pomáhal slabším státům. V zahraničí by měl 

dobře reprezentovat naši vlast a nelhat. Z vězení může propustit odsouzené 

neprávem, ale ne zloděje. Měl by mít doma knihu etikety a Slovník spisovné 

češtiny. Samozřejmostí by měla být znalost angličtiny, němčiny, francouzštiny a 

dalších jazyků. Hlavně by měl umět ovládat svoji moc a nezneužívat ji.  

Aneta Hlaváčová 

 

Chtěl bych, aby byl prezident České republiky spravedlivý. Mohla by to být i 

žena, jako mají na Slovensku. Určitě by to měl být Čech, tedy české národnosti. 

Měl by být slušný a nepoužívat sprostá slova. Nechtěl bych, aby uděloval 

zbytečně milost. Měl by myslet na všechny občany. Neměl by se nechat 

ovlivňovat politiky. Měl by mít svůj názor. Měl by to být známý člověk. Měl by 

být vzdělaný. Bylo by dobré, aby uměl nějaké cizí jazyky. 

Lukáš Sehnal 

 

Myslím si, že náš prezident by se měl chovat slušně, a neurážet lidi kolem sebe. 

Ke slušnému chování patří také nemluvit sprostě, takže by měl mluvit slušně. 

Také by měl mluvit pravdu, být připraven na různá nebezpečí. Prezident je 

důležitá osoba, takže by nás měl reprezentovat. Je důležité, aby byl spravedlivý. 

V těžkých chvílích musí držet s lidmi a dodávat jim sílu a bezpečí. Také by se 

mohl starat o svůj lid tak, aby netrpěl nouzí. Hlavně zajistit dostatek práce pro 

všechny, aby si lidé mohli lépe žít. Podle mě by takové vlastnosti náš prezident 

měl mít. 

Lenka Havlíčková 



Králové/královny a prezidenti/prezidentky 

(FOTOSOUTĚŽ) 

vítězné fotografie dle hlasování poroty - redakční rady   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ostatní soutěžní fotografie 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


