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Úvodní slovo
Představujeme novinku

Vítejte!!!

Vítejte na stránkách zbrusu nového 
školního časopisu Z@jíček

Milí přátelé a kamarádi, drazí čtenáři!

Dobrá věc se podařila a díky usilovnému nasazení celé redakce a za významné
podpory našeho pana ředitele je první číslo nového školního časopisu
ZŠ Zaječí na světě!

Navíc, také díky vám a vašemu hlasování ve školní anketě, jsme mohli vybrat
ten nejlepší název a tak vám nyní s hrdostí představujeme Z@jíčka, školní
časopis ZŠ Zaječí!

Časopis je od nás – pro vás. Tvoříme jej s tou nejlepší vůlí a věříme, že vám
přinese spoustu nových informací, radost i zábavu, tak jako nám při jeho
tvorbě.

Budeme také rádi za jakýkoli námět či nápad na zlepšení.

Pokud se chcete podílet na tvorbě našeho Z@jíčka, neváhejte a přijďte mezi
nás. Jste mezi námi srdečně vítáni!

Tak jdeme na to – časopis Z@jíček právě startuje svou novinářskou dráhu!
Držte si klobouky (a nám palce) ☺.

Vaše redakce časopisu Z@jíček
Jedinečné a neopakovatelné první vydání. Čtěte dál

Právě čtete: první vydání nového 
školního časopisu Z@jíček
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Na co se v tomto vydání můžete těšit?

Už nyní pro vás připravujeme další číslo!
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Naše redakce

Můžeš se k nám 
přidat i ty!

Členové redakční rady časopisu 
Z@jíčekse vám právě představují!

To jsme my!

Jsme parta!

Chceš být také součástí našeho týmu?
Přijď za námi (každý čtvrtek, 12:45 -13:30, učebna VV)
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Jmenuji se Matyáš 

a chodím             

do 7. třídy. Mé 

záliby jsou hokej, 

hraní her                 

a rybaření.

Jmenuji se W.P., je mi 11 let            

a bydlím v Zaječí. Jsem 

přátelská, umím to s malými 

dětmi, mám ráda zvířata             

a přírodu.

Jmenuji se Ondra. Chodím do páté 

třídy a bydlím v Milovicích. Mezi 

mé záliby patří zpěv a fotbal.

Já jsem pan Brambora. 

Mám rád mazlíčky: 

pavouky, psy. Z rostlin 

mám rád: kaktusy                

a masožravky.

Jsem Klára. Je mi 10 let              

a baví mě atletika a starání 

se o pejsky.

Jmenuji se Luboš a 

je mi 11 let. Jsem 

vtipný                     

a sarkastický. Mám 

rád fotbal, florbal, 

basketbal a mým 

velkým koníčkem 

je youtube.

Jmenuji se Daniel 

Herkus a bydlím      

v Zaječí. V časopise 

působím jako grafik. 

Mé koníčky jsou 

jízda na kole a hraní 

na klavír.

Já jsem EF. Moje nej

koníčky jsou zpěv, tanec, 

starání se o pejsky, 

cestování. Můj nej film je 

Harry Potter. Zajímá mě vše.

Ahoj, jmenuji se Kája. 

Mám ráda přírodu            

a zajímám se o zvířata. 

Můžete ode mne očekávat 

články o přírodě                

a zvířatech.



Jak jsme tvořili 

název
A výhercem se stává…

Kdo získal nejvíce hlasů? 

Na tabuli jsme psali vše, co

nás napadlo. Jak by se náš

časopis mohl jmenovat?

Padaly různé názvy jako

třeba: bambulka, rychlobrk,

zaječí uši, zajíček nebo

ušáček. Zkrátka opravdová

„bouře mozků“. Vybrali jsme

pět nejlepších, o kterých jste

mohli hlasovat ve školní

anketě.

„Brainstorming“? Co to může být?

Výsledky školní ankety

Vymýšlení názvu není tak snadné jak se na první pohled může zdát. Možností jak na to je

spousta.

Ale jak tedy na to?

Pro náš školní časopis jsme zvolili metodu, která se jmenuje trochu tajemně, a to:

„brainstorming“. V překladu z angličtiny to vlastně znamená „bouře mozků“. (redaktorka

Klára)

Absolutním vítězem se stal Zajíček!!!

K čemu by se, podle vás, dala taková 
„bouře mozků“ využít? Napište nám! 
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Pokračování na další straně

Naši mladí reportéři  Daniel a Luboš se vydali 

do ředitelny  vyzpovídat samotného pana ředitele 

Mgr. Vlastimil Cymorek
rozhovor s ředitelem ZŠ Zaječí
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Jak dlouho už jste ředitelem na naší škole?

Na této škole jsem ředitelem od září 2019, takže

letos třetím rokem.

Co se Vám za tu dobu podařilo a co byste chtěl

změnit či zlepšit?

Kdybych to vzal od začátku, tak jsme pokryli

celou školu WIFI. Zrekonstruovali jsme částečně

třídy, vyměnili podlahy, skříně, dveře. Původní

bílé chodby jsme udělali barevnější. Vybudovali

jsme také novou učebnu informatiky, nakoupili

nové vybavení pro školní družinu, pořídili nové

notebooky pro žáky i vyučující. Jako další jsme

rekonstruovali učebny cizích jazyků a přírodních

věd, které jsou vybaveny moderními pomůckami.

Dovybavili jsme všechny třídy novými tabulemi,

popřípadě tabulemi s dotykovým displejem.

Zavádíme také nový informační systém pro lepší

komunikaci s rodiči a žáky. Snažíme se

o efektivní podporu žáků ohrožených školním

neúspěchem formou nejrůznějšího doučování.

Realizujeme různé projektové dny za účasti

odborníků z praxe. Je toho celkem dost. Co bych

ještě chtěl je, aby se založil školní časopis, což

zrovna teď probíhá. A je to úplně super.

Do budoucna plánujeme určitě zrekonstruovat

školní dílny, to by se mělo snad uskutečnit příští

letní prázdniny. Dále chceme vybudovat školní

knihovnu, venkovní učebnu a upravit

školní zahradu pro výuku nejen

přírodovědných předmětů. Plánujeme také

zrekonstruovat třídy na prvním stupni,

samozřejmě včetně chodby.

Také chceme 

zavést nejrůznější 

dny otevřených 

dveří,  dílničky 

pro rodiče nebo žáky 

mateřské školy, různé

workshopy pro učitele, kde by probíhalo  sdílení 

zkušeností a poznatků. Přál bych si, aby se naši žáci 

pravidelně účastnili nejrůznějších soutěží, ale nejen aby 

se jich účastnili, ale aby v nich i uspěli! A chtěl bych, 

aby si do budoucího života odnesli co nejvíce praktic-

kých znalostí a dovedností. Mým přáním je  

vybudovat ze školy místo, které bude 

přinášet radost a rozvíjet kulturní           

a společenský život v obci. I já se chci neustále 

zdokonalovat, pracovat na sobě, abych byl dobrým 

ředitelem, manažerem a i rádcem. Abych dokázal 

povznést prestiž naší školy a aby se o naší škole mluvilo 

pokud možno jen v dobrém a to nejen v Zaječí, ale        

i v okolí. 

Jak vzpomínáte na svá školní léta?

S láskou ☺. Já jsem do školy chodil opravdu rád.         

A neberte to tak, že bych vám tady chtěl mazat med 

kolem pusy, mě to fakt bavilo. Samozřejmě netvrdím, 

že když jsme měli psát třeba písemku nebo když jsme 

měli být zkoušeni, že jsem se na to těšil. To asi ne. Ale 

vždy, když se zpětně ohlédnu, ať už za základní, střední 

nebo vysokou školou, tak na takové to špatné člověk 

vždycky zapomene a já na svá školní léta vzpomínám 

skutečně moc rád.

O čem se dá (také) mluvit v ředitelně? Ptali jsme se za vás. 



Daniel a Luboš 
se ptají

Co pro Vás osobně
znamená ZŠ Zaječí?
To bude znít trochu jako
takové klišé, ale je to
srdcová záležitost. Když
jsem v roce 2014
ukončil vysokou školu,
tak jsem tady začal
pracovat. Neměl jsem
žádnou praxi a pan
ředitel Harmáček do mě
vložil snad veškerou
svou důvěru, co měl.
Hned jsem dostal i třídu,
takže jsem měl šesťáky,
kteří letos vlastně už
budou maturovat, takže
už jsou to dnes dospělí
lidé. A tu důvěru, kterou
do mě pan ředitel vložil,
bych chtěl minimálně
stokrát tolik vrátit.

Protože tohle místo
má takového svého
ducha, který na vás
prostě dýchne a
nepustí. Mám to
tady velice rád. A byť
bydlím skoro 50 km
daleko, denně s radostí
dojíždím.

Je něco, na co byste se chtěli zeptat někoho z učitelů?

Pošlete nám váš dotaz nebo námět do redakce.

Jsem velice rád, že se konečně
rozjíždí školní časopis. To jsem vždy

chtěl. Pokud budete pracovat na školním

časopise a pravidelně ho vydávat, tak už mi ke

štěstí moc chybět nebude.
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Pane řediteli, měl jste ve
škole oblíbený předmět,
případně který zrovna
nepatřil mezi vaše
favority?
Oblíbený předmět
u mě byl ten, který už
dnes oblíbený moc
není a to je tělocvik.
My jsme jej vnímali jako
oddychový. Pokud se
tedy neběželo 1500m ☺.
Ale jinak mi žádný
předmět nevadil. Měl
jsem rád matematiku,
přírodopis, zeměpis,
němčinu. Takže nebylo
nic, na co bych se
vysloveně netěšil.

Chodil jste někdy za ško-
lu?
Ne. Za školu jsem
nechodil. Jednak jsem
k tomu neměl důvod a
jednak jsem na to neměl
asi ani odvahu.

Na kterého z Vašich
učitelů dodnes nejvíce
vzpomínáte?
Když bych to rozfázoval,
tak na základní škole to
byl určitě náš třídní
učitel, pan Konečný,
který nás měl na češtinu a
dějepis. Na střední škole
to byl pan Mgr. Tobiáš,
který byl sice celkem
dost přísný, přesto jsem
mu velice vděčný. A na
vysoké to byl pan docent
Rychnovský, který nás
hodně potrápil při
zkoušení strunatců. I na
něj rád vzpomínám.

Jaké jsou vaše koníčky a jak nejraději trávíte svůj volný čas?
Ještě před pár lety jsem nejraději trávil čas na rybách. Ale před necelými třemi
lety se nám narodila dcera, takže většinu volného času trávím s rodinou –
s přítelkyní a dcerou doma nebo na zahradě, někde na výletech apod. Jako
správný ředitel bych měl asi říct, že nemám volný čas, ale není to úplně
pravda, takže většinou s rodinou.

Pokračování rozhovoru s panem ředitelem

Mgr. Vlastimilem Cymorkem

Už víte jaký byl oblíbený předmět pana ředitele?

Zdroj: foto redakce

Děkujeme velmi za rozhovor a za milé

a vlídné přijetí!



Naše obec
Co jste o Zaječí (ne)věděli

Věděli jste, proč má obec Zaječí ve znaku zajíce? 

Trocha historie – aneb něco málo o naší obci

Důležitá fakta a některé historické informace se vydaly zjišťovat naše mladé reportérky 
(W.P a EF) – a šly přímo ke zdroji. Podklady a odpovědi na některé otázky jim ráda a 
ochotně poskytla starostka obce Zaječí, paní Jana Hasilíková. 

Už víte, kolik let bude slavit v příštím roce naše obec?

Jak by podle vás mohl vypadat narozeninový

dort pro naši obec? Pošlete nám svůj návrh!
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Nejdřív něco málo z historie

První zmínka o obci Zaječí

pochází z roku 1222.

Na počátku 17. století žilo v obci

102 selských rodin. S rozvojem

železnic bylo roku 1839 dostavěno

nádraží na trati Brno – Břeclav.

Největšího počtu obyvatel dosáhlo

Zaječí v roce 1910, kdy to žilo

v 332 domech 1630 osob, z toho

většina německé národnosti.

Obec byla zabrána německými

vojsky 8. října 1938 a osvobozena

Rudou armádou 16. dubna 1945.

Zaječí díky své poloze

a výborným zemědělským

podmínkám s vinařskou tradicí

bylo po válce osídleno českým

obyvatelstvem většinou z okolních

obcí.

Zdroj: letáček obce Zaječí

Rozhovor s paní starostkou 

Janou Hasilíkovou (ze dne 

4.10.2021)

Proč se tato obec jmenuje 

Zaječí?

Jméno Zaječí vzniklo 

z přídavného jména zaječí       

a znamenalo to místo, kde se 

vyskytují    zajíci.

Kdy bylo založeno Zaječí?

První písemná zmínka o Zaječí 

pochází z roku 1222. V příštím 

roce naše obec bude mít 800 

let.

Kdy byl postaven kostel?

Kostel byl postaven v roce 

1508 a je nejvýznamnější 

památkou obce.

Děkujeme paní starostce 

za ochotu a poskytnutí 

informací!

Zdroj: Volné 

dílo, 

https://common

s.wikimedia.org

/w/index.php?c

urid=2478147

Zaječí



Z@ječí uši
Z@jíčkovy aktualitky

O čem se mluví…

Aneb co náš Z@jíček na vlastní uši 
slyšel (a že je má hodně dlouhé!)

Slyšeli jste, že:

• právě probíhá soutěž Jižní Morava čte? 

Pokud rádi píšete nebo kreslíte, je velká šance, že můžete uspět v této již tradiční soutěži, kterou 

pořádá Moravská zemská knihovna. Stačí se přihlásit a nejpozději do 30.10.2021 svou práci 

odevzdat. Přihlásit se můžete u p. uč. Dědákové, případně u p. asistentky Blanářové (rády vám 

pomohou).

• škola nakoupila novou zásobu knih do školní knihovny?

A jsou tam díla vskutku povedená. Mezi jiným např. Pračlověk, který cestoval časem, Harry Potter

a kámen mudrců, Babička drsňačka, Sofiin svět, Deník malého poseroutky a další. 

• 20.10. je Den stromů?

Tento svátek se slaví ve 40 zemích světa a oslavit jej můžete nejlépe tak, že nějaký strom zasadíte. 

Který se vám líbí nejvíce?

• nejdelší uši na světě má netopýr?

Ano – slyšíte opravdu dobře. Ale je to trochu jinak. Netopýr ušatý má nejdelší uši vůči tělu (toto 

zvířátko žije také na našem území), ovšem co se týče skutečně nejdelších uší na světě, tady hraje 

jednoznačně prim slon jihoafrický. 

Zdroj: http://www.savci.upol.cz/faq/rekordy.htm#527

Už další měsíc se můžete těšit na další novinky!

Napište nám, co jste zaslechli a co by
bylo fajn otisknout v našem Z@jíčkovi.
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Mini

Morče
Znáte tohle zvířátko?

Mezinárodní den zvířat slavíme již tradičně 4.10. (Roku 1226 v tento den zemřel
františkánský mnich – Svatý František z Assisi, který byl známý svou starostí
a péčí o opuštěná, týraná nebo nemocná zvířátka.

Morče pochází z Jižní Ameriky.

Přes moře ho k nám přivezli španělští dobyvatelé

a holandští obchodníci.

Potrava:

Morče je býložravec. Nejdůležitější složkou

potravy je seno. Je to hlavní zdroj vlákniny

(která je pro morčata velmi důležitá). Další velmi

důležitou složkou je zelenina. Morčeti můžeme

dát téměř jakýkoliv druh zeleniny, např. mrkev,

celer, papriky všech barev (ne pálivé), červenou

řepu, saláty, rajče.

Ovoce můžeme dávat také, ale jen v malém

množství jako pamlsek (obsahuje hodně cukru),

např. jablko, hruška, hroznové víno, mandarinka,

jahody, ve větším množství totiž může způsobit

zažívací potíže.

Nevhodné krmivo!

Směsi, které obsahují sušené mléko, živočišné

moučky, luštěniny, různé druhy semínek

(slunečnice atd.). Brambory, pórek, cibule,

česnek, citrusy, ořechy, stonek od paprik, pečivo.

Své morče rozhodně nekrmte pečivem! Můžete

mu tím způsobit vážné zdravotní problémy!

Teď už víte, jak se o morčátko nejlépe postarat. 

Pošlete nám do redakce foto svého 
domácího mazlíčka. 
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Slavíme!

Zdroj: archiv majitelky

U této příležitosti si vám dovolujeme představit zvířátko, o které se vzorně stará naše

redaktorka Kája. Její morčátko Mini má šest let! To svědčí o skvělé péči a starostlivosti

její majitelky. Pro chovatele nebo zájemce o pořízení morčátka si pro vás Kája připravila

pár důležitých informací.



Z@jíčkoviny I.
Baví vás 
luštění?

Něco pro zasmání:

Náš redaktor pan Brambora si pro Vás připravil osmisměrku. 

Medvěd a zajíc spolu jedou na motorce. 
Medvěd zrychluje a ptá se zajíce při 80km/h:
"Zajíci, bojíš se?"
"Ne," povídá zajíc.
Při 160km/h se medvěd ptá zajíce:
"Bojíš se?"
"Ne, odpovídá zajíc."
Na druhý den se to opakuje, jen naopak.
Zajíc začne zrychlovat a při 150km/h se ptá 
medvěda: "Medvěde, bojíš se?"
"Ne," odpovídá medvěd.
Zajíc na to:
"Ale měl bys, protože já nedosáhnu             
na brzdu."

Zdroj: https://www.vtipkar.cz/

Zajíčku, proč máš tak krátké 
uši?

"Ale, protože jsem 
romantik."

"A kvůli tomu máš krátké 
uši?"

"No jo, včera jsem zasněně 
poslouchal, jak krásně zpívá 

skřivan a přeslechl jsem 
kombajn..."

Zdroj: 
https://vtipy.atropin.cz/

Uhodli jste tajenku? 
Pošlete nám vaše řešení do redakce. 
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D Ý N Ě K R Á L O V N A

V K O Ř I S T A E O R E

A R E S O P P K I D U K

N Á A K Ě N E Č D A A E

Á L E T A D L O N D N Z

C Í N V A K Y Č I B A E

T K L Í Č N Y B U O H M

E T A R A K U Ě P R C A

R L E T A D T U N E R R

Á L Š S K Š Č E N D I O

K A O A O E C O N Á V G

K K K K K A K O V Á Ř I

KAŠTANY

VÁNOCE

KONEC

KOVÁŘI

DÝNĚ

DVANÁCTERÁK

KADIBUDKA

HOUBY

DATEL

KRÁLOVNA

VRATA

KRÁLÍK

POSERA

LETADLO

KEČUP

ČOČKA

MEZEK

HRNEC

KOSA

KLÍČ

KOŘIST

CÍN

VAKY

INDIE

ČENĚK

HANA

VODA

IGOR

ONDRA

KOŠTĚ

KARATE

https://www.vtipkar.cz/


Z@jíčkoviny II. 
Pokračování zábavy              

se Z@jíčkem

Správná odpověď je 5.... :-) (všech šest slonů sice vidí dvě opice, ale nenásobíme, i kdyby slonů 
bylo dvacet, pořád tam jsou dvě opice, navíc sloni nemířili k řece) 

Učte a bavte se společně s námi

Zavaříme si hlavičky !?

A na závěr si pro vás náš redaktor Ondra připravil tajenku. Rozluštíte ji? 

Děkujeme za vaši přízeň!
Časopis vychází 1x měsíčně, elektronicky -k dispozici na www.zszajeci.cz

Hlavní sídlo redakce: 5. třída, ZŠ Zaječí, blanarova@zszajeci.cz

Korektura: Mgr. Alena Harmáčková
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Máme pro vás početní hádanku (jak jinak než o zajíci):

Zajíc viděl šest slonů, když mířil k řece. Každý slon viděl dvě opice mířící k řece. Každá 

opice držela v rukách papouška.

Kolik zvířat míří k řece?

Zdroj: https://karelsykora.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=749795

I my v redakci jsme se zapotili. A abychom vás nenapínali, řešení najdete pod hádankou. Tak 
co vy na to? Spočítali jste to správně? Nebo vás zajíc „dostal“?

1. devátý měsíc v roce

2. v noci svítí na nebi

3. má parohy a žije v lese

4. křestní jméno nejslavnějšího českého atleta

5. opak noci

Správnou odpověď nám opět 

můžete zaslat do naší redakce. 

mailto:blanarova@zszajeci.cz
https://karelsykora.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=749795

