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Úvodní slovo
Vánoční vydání je tady!

Já sním o Vánocích bílých…

Z@jíčka najdete na webových 
stránkách ZŠ Zaječí a taktéž 
na FB školy volně ke stažení.

Veselé Vánoce přeje celá redakce!
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Milí a vážení čtenáři!

Představujeme vám již třetí vydání našeho časopisu Z@jíček.

V tomto speciálním vánočním čísle jsme si pro vás připravili

opět spoustu zajímavostí a informací z prostředí naší školy, ale

také například článek o lamách a alpakách, vánoční anketu

s učiteli a žáky či náš TOP 10 nejlepších vánočních pohádek

a filmů.

Máme také fantastickou novinku. Díky tvořivosti a ochotě

jedné šikovné žačky z osmé třídy má náš časopis také své

vlastní logo! Věříme, že jak logo, tak také toto vydání vás opět

zaujme, něco se dozvíte a pokud se i pobavíte, budeme velice

rádi.

Přejeme vám všem krásné Vánoce, spoustu splněných přání

a hlavně pevné zdraví a společné pohody s vašimi blízkými.

Vaše redakce časopisu Z@jíček
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Na co se v tomto vydání můžete těšit?

Maminky, babičky a všichni, kdo pilně uklízíte –

pamatujte, že o Vánocích chodí Ježíšek a ne hygiena!
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Jižní Morava čte I.

Gratulujeme všem účastníkům a přejeme spoustu další inspirace a radosti z tvoření ! 

Dveře naší školní knihovny se v prosinci slavnostně otevřely,          a 
některé třídy již  uvnitř absolvovaly svou první čtenářskou dílnu. 
Důvodů k oslavám ale bylo opět v naší škole vícero. Na podzim jsme se 
zapojili do soutěže Jižní Morava čte a sklízíme úspěchy. !

Výsledky literárně výtvarné soutěže 
Jižní Morava čte

Z@jíček, školní časopis ZŠ Zaječí
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Zapojili jsme se do soutěže – jak to dopadlo?

. 

1. kategorie literární (2. - 3. tř.)

Skupinová práce: Nicol 

Titzová, Linda Vlčková, Tina 

Osičková 1. místo s postupem do krajského kola

Tina Osičková 1. místo bez postupu

2. kategorie literární (4. - 5. tř.) Lucie Talašová 1. místo s postupem do krajského kola

Karolína Dohnálková 1. místo bez postupu

3. kategorie literární (6. - 9. tř.) Kristýna Přibylová 1. místo s postupem do krajského kola

Valerie Frýbertová 2. místo

4. kategorie výtvarná (MŠ a 1. a 2. 

tř.) Ema Novotná 1. místo s postupem do krajského kola

Vanesa Osičková 1. místo bez postupu

Viktorie Grmelová 1. místo

Jakub Ševčík 2. místo

Charlotta Fichtová 2. místo

Alexandr Zelina 3. místo

Vilém Karafiát 3. místo

Rostislav Žďárský 3. místo

Matyáš Kelnar čestné uznání

5. kategorie volné tvorby (1. - 5. tř.) Ellen Nováčková 1. místo bez postupu

Matyáš Bahenský 2. místo

Dominika Černá 2. místo

6. kategorie volné tvorby (6. - 9. tř.) Karolína Polínková 1. místo s postupem do krajského kola

Valerie Frýbertová 2. místo

Kateřina Janoušková 2. místo

Ondřej Osička 2. místo

Patrik Svoboda 3. místo

Tomáš Damborský 3. místo

7. kategorie poezie Denisa Studená 1. místo s postupem do krajského kola



Jižní Morava čte II.

Pracovní listy – Harry Potter

A předávaly se ceny

Lucie Talašová získala v 
krajském kole krásné 3. místo! 
GRATULUJEME!!!

Mgr. Silvana Karafiátová 
a  Mgr. Vlastimil 

Cymorek

Slavnostní předání cen se konalo v naší nově upravené 
knihovně. Předání se účastnila knihovnice místní knihovny 
Mgr. Silvana Karafiátová a také pan ředitel Mgr. Vlastimil 
Cymorek . 

Knihovna otevřena! Přijďte si vybrat. 

Jižní Morava čte – vyhlášení 
výsledků
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První čtenářské dílny v knihovně

Slavnostní předávání cen

Čtenářská dílna č 1 Foto: redakce



TOP 10 
vánočních filmů a pohádek

Redakční rada pro vás sestavila TOP 10 nejlepších 
vánočních filmů a pohádek. Shodnete se s námi?

U nás v redakci to na plné čáře vyhrál Grinch a Polární expres. 
Příjemné pokoukání!

A jaký je váš nejmilejší vánoční film nebo 
pohádka? 
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TOP 10 – vánoční filmy

1. Grinch

2. Pelíšky

3. Sám doma 

4. Harry Potter

5. Anděl Páně

6. Tři bratři

7. Krakonoš a lyžníci

8. S tebou mě baví svět

9. Vánoce naruby

10.Vánoční kronika

1. Polární expres

2. Tři oříšky pro Popelku

3. Ledové království

4. Mrazík

5. Dvanáct měsíčků

6. Sobík Niko

7. S čerty nejsou žerty

8. Hrátky s čertem

9. O vánoční hvězdě

10.Vánoční koleda

TOP 10 – vánoční pohádky



Pokračování na další straně

Luboš s Ondrou se vydali do naší školní jídelny vyzpovídat paní kuchařky, 

které byly velice milé a ochotné a přesto, že právě připravovaly oběd pro 

vaše hladová bříška, udělaly si na nás čas a rády odpověděly na dotazy, 

které si kluci předem pečlivě přichystali. 

Ondra a Luboš se ptají

Naše paní kuchařky
- rozhovor
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Dáme si do dalšího roku předsevzetí –
omezíme hluk v jídelně. Jdete do toho?

Jaké jídlo nejraději vaříte?

Nejraději vaříme to, co chutná všem dětem, např. špagety, čočku nebo

buchtičky s krémem.

Nevadí vám ve školní jídelně hluk a to, že děti někdy zlobí?

To nám bohužel vadí. Špatně se v tom pak pracuje.

Které jídlo je nejméně oblíbené?

Většinou to, které je nejzdravější a které bychom měli jíst častěji -

třeba hovězí maso nebo ryby.



Což takhle dát si ….?
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Pokračování rozhovoru s našimi

šikovnými kuchařkami

Jaké je vaše oblíbené jídlo? Jsou to špagety, 
čočka, buchtičky s krémem nebo něco jiného?

Co byste chtěly vylepšit na školní jídelně?

Nám se tady líbí všechno. Možná by nebyly špatné židle, které se umí 

samy zvednout 😊

Jaké jídlo je pro vás nejtěžší uvařit?

My si poradíme se vším! Žádné jídlo pro nás není těžké uvařit. Možná 

jsou jen jídla časově náročnější, třeba masové rolády nebo plněné ovocné 

knedlíky.

Máte nějaký tajný recept?

Ten určitě máme, ale právě proto, že je tajný, ho nemůžeme prozradit.

Dobrou chuť!

Tajný recept 

jsme sice 

nevymámili,    

ale nahlédli jsme 

do zázemí 

kuchyně             

a musíme vám 

říct – je to 

skutečně

místo vhodné    

k čarování!



Dětský domov
https://www.dd-mikulov.eu/Redaktorka Klára a společná práce celé redakce

Život není vždycky peříčko. Vaši rodiče a také prarodiče by  
o tom jistě mohli vyprávět. Pokud se ovšem do složité životní 
situace dostane dítě, je to o to horší, neboť samo nemá 
mnoho možností, jak to v tak malém věku změnit. Naštěstí 
existují instituce, které dětem v těchto svízelných situacích 
umí pomoci. Jednou z takových zařízení je například dětský 
domov. 

Podpořili jsme/jste správnou věc! DÍKY!!!
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V dětském domově žijí děti, o které se momentálně jejich rodiče nemohou postarat. Není to tak, že

by tyto děti žádné maminky nebo tatínky neměly. Jejich rodiče ale často mají sami velké osobní

problémy (ať už alkohol, drogy nebo špatné sociální zázemí). Důvody jsou různé. Je ale důležité, že

pro děti existuje místo, kde mohou žít, ať už do doby, než rodiče svou složitou životní situaci vyřeší

a budou se o své děti opět moc postarat, případně zde děti mohou být až do dospělosti.

Jeden takový domov se nachází jen pár kilometrů

od Zaječí – Dětský domov Mikulov. V tomto

domově je cca 20 dětí různého věku, které mají

stejné touhy a přání tak jako vy. Navštěvují

běžnou školu, chodí na zájmové kroužky, hrají

fotbal, rády tvoří – jsou zkrátka stejní jako vy.

Něco jim ale chybí. Zaměstnanci v domově se

moc snaží, aby děti nijak nestrádaly. Mají vše, co

potřebují. Ovšem lásku rodičů a jejich péči

nemůže nahradit nikdo a nic. Víme, že není

možné těmto dětem dát to, co si přejí nejvíce.

Ale pro to, aby jim čas v dětském domově lépe ubíhal, aby mohly jezdit na výlety nebo aby si

zakoupily koloběžky (které by si nyní moc přály pro společné vyjížďky), jsme se v naší redakci

rozhodli dětem pomoci alespoň finančně. Díky Janě Janečkové z osmé třídy, která nám vytvořila

úžasné placky s logem našeho časopisu a hlavně díky vaší podpoře se nám podařilo vybrat celkem

4.000,-Kč. Po zaplacení výdajů na výrobu placek (1400,- Kč) tedy předáváme Dětskému domovu

MIKULOV 2.600, -Kč. DĚKUJEME VELMI ZA VAŠI PODPORU!!!



Vánoční anketa
Jaký dárek pod stromečkem si přejí žáci 

a jaký učitelé?
Ester a Wendy zjišťují

Anonymní vánoční anketa probíhala v průběhu prosince 
na chodbách školy i ve sborovně. Jak to dopadlo?

Jak je to u vás doma? Máte oblíbenou? 
rodinnou pohádku/film

Vánoční anketa i TOP 10 mluví jasně –
v naší škole to na celé čáře vyhrává  Grinch!
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• Grinch
• Tři oříšky pro 

Popelku

• Vánoční kronika

• Polární expres

• Sám doma

Nejmilejší 
vánoční 
pohádka/

film

• Perníčky
• Linecké cukroví

Nejoblíbenější 
vánoční 
cukroví

• Kytara

• Brusle

• Lego

• Panenka

• FIFA

• Barbie

• Dinosaurus

Vytoužený 
dárek pod 
stromeček

• Tři oříšky 
pro Popelku

• Anděl Páně

• Sám doma

• Pyšná princezna

Nejmilejší 
vánoční 

pohádka/film

• Vanilkové 
rohlíčky

• Třené rohlíčky

Nejoblíbenější 
vánoční 
cukroví

• Kosmetika

• Celoroční volno

• Aby zmizel 
COVID

• Zdraví po celý rok

• Zdravé rodiče

Vytoužený 
dárek pod 
stromeček

Žáci Učitelé 



Z    ječí uši
Z@jíčkovy aktualitky

O čem se mluví…

Aneb co náš Z@jíček na vlastní uši zaslechl

Slyšeli jste, že:

Věci známé i neznámé (pro Z@jíčka ale žádné drama – ani lama)

A přece jen vám jednu tajnou přísadu  do bramborového                   

salátu prozradíme. Pro šťavnatou chuť přidejte jablko! 

Ale pšššt! Je to tajná ingredience!
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• podle tradice má mít o Štědrém dnu hospodář kapsy otevřené, aby do nich

napadalo štěstí, aby přišel k bohatství?

• na Štědrý den se nemá prát ani věšet prádlo (přináší to smůlu) a nemají se čistit

chlévy ani zametat v domě?

• autorem původního bramborového salátu je pravděpodobně ruský kuchař

Lucien Olivier (belgicko-francouzského původu), který jej pro vybrané majetné

zákazníky připravoval v Moskvě? Do své původní receptury přidával také

spoustu vzácných ingrediencí (např. raky, křepelky nebo třeba kaviár). A také byl

známý tím, že nikdy neprozradil tajný recept na svou majonézu - vidíte také

podobnost s našimi kuchařkami – viz článek na straně 6-7?

• statek, na kterém se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku je ve skutečnosti

vodní hrad Švihov (nedaleko města Klatovy). Pro účely filmového natáčení byl

využit prostor s hospodářskými budovami a stájemi. (Zdroj ČSFD)

• proces maskování Jima Carreyho pro film Grinch trval každý natáčecí den až

3 hodiny? (Zdroj ČSFD)

• lamy si umí posunout termín porodu až o třicet dnů (posunují jej pravděpodobně

podle aktuálních klimatických podmínek (pokud je velká zima nebo prší, lama si

termín porodu posune)?



Lamy a alpaky

foto redakce

Drama lama? Ale kdepak. Lamičky jsou velice milá a společenská stvoření, která
si vás podmaní svou zvídavostí, jistou nepředvídatelností a také specifickým
smyslem pro humor (a to jako fakt!). Patří mezi oblíbená zvířata naší reportérky
Káji, která pro vás zjistila, jak to lamy mají s pliváním, odkud pochází a kde se
s nimi můžete v našich podmínkách setkat.

Doporučujeme

https://www.lamacentrum.cz/
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Kája pro vás zjišťuje

Odkud lamy pochází?

Velbloudi i lamy jsou ze stejného

prastarého zvířete, které před třiceti miliony

lety obývalo Severní Ameriku. Lamy tedy

řadíme k tzv. „velbloudovitým“ – jsou to

jejich malí příbuzní.

Kolik druhů lam existuje?

Vikuňa, guanako (tyto dva druhy jsou

divoce žijící), dále lama krotká (větší lama),

lama alpaka (menší).

Proč lamy plivou?

Je mnoho důvodů, proč to lamy, alpaky i velbloudi dělají – může to být jak z nudy,

tak také ze strachu. Často si tímto způsobem prosazují své místo ve stádu. A také to

může být proto, že se jim třeba nelíbíte – proto – při kontaktu s tímto úchvatným

zvířetem buďte obezřetní. Lamí „plivanec“ sice nebolí, ale je to velice ponižující

zkušenost (navíc dosti páchnoucí – tudíž jakmile vás plivancem lama obdaruje, bude

třeba navštívit co nejdříve koupelnu, ideálně také pračku a poté možná také

psychologa pro nápravu pošramoceného sebevědomí.

Lamacentrum Hády – nachází se v Brně a najdete zde 

kromě dvanácti lam alpak také spoustu dalších zvířátek. 

Doporučujeme! 

P.S. Jejich lamy neplivou (v návštěvní době ☺). 

Tip 

redakce



Z    jíčkoviny I. 
Tohle bude chtít pořádně zahřát mozkové závity

Kouří se vám
z hlaviček?
Máme pro vás
jeden malý
filmový kvíz
pro odlehčení:

Tak tohle je pro opravdové fajnšmekry. Představujeme vám 
hlavolam, který vytvořil pan Jindřich Ťukal v roce 1986. 
Dejte doma hlavy dohromady a zkuste najít správné řešení.

Zadání

hlavolamu:

V levé polovině

vánočního stromku

jsou v ozdobných

koulích uvedena

čísla

1,2,3,4,5,6,7,8,9

a 0. Úkolem je do

pravé poloviny

stromku umístit

stejná čísla, ale

uspořádat je tak,

aby spolu

nesousedila ta čísla,

která spolu sousedí

v levé polovině –

t.j. jsou propojena

ozdobnými

třásněmi (tedy

čerchovanou čarou)

Pokud jste tento hlavolam vyřešili, jste hvězdy! 

Kdo z vaší rodiny si s tímto stromečkem
poradil?

Řešení hlavolamu
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Filmový 

mini kvíz

Kde zazněly 
hlášky:

„A ty, hříšný 

pyšníku!“

„Odvolávám 

co jsem 

odvolal, slibuji 

co jsem slíbil“!

„Harry, jdu do 

baráku!“

Nápověda: nalistujte TOP 

ten vánočních filmů a 

pohádek –str. 4



Z    jíčkoviny II.  
Vánočně laděné Z@jíčkovinyStrana plná zábavy je tu!

Dnes si s námi zkuste uhádnout známé koledy podle zašifrovaných symbolů. Pan 
Brambora pro vás již tradičně nachystal svou hádanku s tajenkou. Příjemnou 
zábavu a veselé luštění!

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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Zdroj: 

https://www.hudebnilaborator.cz/

Kapr plave v medu 

a říká: „Tak to je 

hustý!“

Řešení

Vánoční tajenka pana Brambory

1.Rolničky

2.Půjdem spolu do Betléma

3.Tichá noc

4.Štěstí, zdraví, pokoj svatý

5.Pásli ovce Valaši

6.Nesem vám noviny

7.Já sním o Vánocích

8.Dej Bůh štěstí

9.Slyšte, slyšte pastuškové

10.10. My tři králové

1

2

3

4

5

6

1 Co se lije na Vánoce

2

Na Vánoce 

dostanete…..

3 Vánoce slavíme s …….

4 Co zpíváme před tím než se rozbalí dárky

5

Dárky dostanete v ….(která 

část dne)

6 Co se zdobí baňkami

mailto:blanarova@zszajeci.cz
https://www.hudebnilaborator.cz/

