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Úvodní
slovo
V historickém kabátku
Milí a vážení čtenáři!
Toto číslo jsme pojali v lehce historickém
duchu. Ale nebojte se – opravdu jen zlehka.

Leden byl náročný měsíc, všichni jsme psali
písemky, zkoušelo se a dokonce nás svou
návštěvou poctila i Česká školní inspekce.
Vše se ale zvládlo s přehledem a my vám nyní
s radostí představujeme naše čtvrté vydání.
Tak ať se Vám líbí!
Vaše redakce časopisu Z@jíček
Z@jíčka najdete na webových stránkách ZŠ
Zaječí a taktéž na FB školy volně ke stažení.

Tentokrát trochu v jiném kabátku

Z@jíček, školní časopis ZŠ Zaječí
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Přejeme všem úspěšné zakončení
pololetí!
Z@jíček, školní časopis ZŠ Zaječí
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Trocha
historie...
Slavné osobnosti jako děti

Poznáte slavné osobnosti v dobách, kdy jim bylo zhruba stejně jako
Vám? Zkuste hádat nejdříve podle popisu.
Jeden z nejslavnějších vědců všech dob. Autor
teorie
relativity
nebo
kvantování
elektromagnetického pole. Byl možná trochu
výstřední a jeho fotka s vyplazeným jazykem je
ikonická.

Patřil k nejvýznamnějším vůdcům
afroamerického hnutí za občanská
práva. Ve svých 35 letech získal
Nobelovu cenu míru za svůj
přínos pro ukončení rasové
diskriminace.

Kurt Cobain, zdroj:
https://spycross.webnode.cz/
Z@jíček, školní časopis ZŠ Zaječí

Martin Luther King,
https://www.washingtonpost.com/

Albert Einstein, zdroj:
https://spycross.webnode.cz/

Zpěvák, skladatel a zakládající
člen jedné z nejznámějších kapel.
Hity jako Come as you are nebo
Smell like teen spirit. Už víte?

Také chodili do školy – stejně jako vy. Měli své
dětské radosti i starosti – stejně jako vy.
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Vítězná
povídka
Jak jsme Vás již informovali v minulém vydání, naše škola uspěla v soutěži Jižní
Morava čte. S povídkou Tonda Coviďák, se Lucie Talašová z 5. třídy umístila na
úžasném 3. místě – a to v krajském kole! Povídku Vám nyní exkluzivně přinášíme.

Tonda Coviďák
Seděla jsem na posteli ve svém pokoji a právě pletla deku, když
v tom mi po noze začal lézt pavouk. Byl obrovský, chlupatý a
děsivý. Strašně jsem se vyděsila, setřásla ho z nohy na koberec a
s křikem vyskočila na stůl. Tím leknutím jsem se i rozplakala a
zoufale jsem volala: „Mamí! Pomóc!“. Problém ale je, že
maminka se pavouků bojí taky, takže když do pokoje přišla a
viděla tu stvůru na mém krásném růžovém koberci, se stejným
křikem jako já utekla a volala: „Mamí! Pomóc!“. Chvíli jsem
nechápala, proč volá sama sebe, než mi došlo, že volá na svou
mámu, tedy na mou babičku.
Babička se nebála nikdy ničeho. Ani pavouků, ani myší a ani
dědečka, který byl velice přísný a toho jsem se naopak zase bála
já. Přišla do mého pokoje a s naprostým klidem tu obří tarantuli
(alespoň mě to tak připadalo) vzala do ruky a pozorně si ji
prohlížela. „Počkej, počkej, pavoučku. Nebudeš ty snad ten s tou
zelenou nožkou?“ rozmlouvala babička s pavoukem a já už jsem
jí přestávala úplně rozumět. Po chvíli vykřikla: „Ano, to je přece
on“! V tu chvíli jsem si pomyslela, že se nám babička úplně
Pokračování na další straně
zbláznila.

Z@jíček, školní časopis ZŠ Zaječí
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Vítězná
povídka II.
Pokračování z předchozí strany

Pak mi ale vysvětlila, že v televizi nedávno slyšela, že na světě
existuje zvláštní druh pavouka, který má úžasné léčivé vlastnosti a
prý díky němu by mohl zmizet COVID-19, který nás tady už dva roky
všechny trápí. „Tak to je hustý!“ řekla jsem babičce a dokonce i
maminka se přišla na toho zázračného „fujtajbla“ podívat. Opravdu
měl zelenou nožku.
Po krátké rodinné poradě jsme se vydali do laboratoře. Vědci jásali a
byli nadšení: „Ano! To je on!“ Radost nebrala konce. Jen já jsem
byla trochu smutná, protože nám řekli, že tu zelenou nožku
pavoukovi budou muset amputovat. Bylo mi ho líto. V duchu jsem si
ho pojmenovala, takže od té chvíle už je to Tonda. Chudák. Byl tak
statečný!
Hned po operaci jsme si ho vzali domů a
Tonda se u nás krásně zabydlel. Náš pavouček
zachránil celý svět a já už se ho vůbec nebojím
a jsem na něj velice pyšná. Mám ho moc ráda
a jsme skvělí kamarádi. A dokonce i maminka
si s ním chodí tajně povídat a nosí mu samé Lucie Talašová (5. třída)
vybrané lahůdky.

Arachnofobieznamenápanickýstrachz pavouků(a přiznejmesi to –je násdoceladost).
Ale po Lucčiněpovídcese jich třebapřestanemetolikbát.No řekněte–TondaCoviďákje
docelasympaťák,no ne?

Z@jíček, školní časopis ZŠ Zaječí

strana 5

Školní
družina
Ester, Wendy a Ondra se ptají

Vyzpovídali jsme naše paní vychovatelky ze školní družiny–paní Dagmar
Smrčkovou a paní Ludmilu Vojtěškovou. Co by chtěly vylepšit a jaká hra
nejvíc baví děti? NadotazynámodpovídalapaníSmrčková.
Jakou činnost mají děti ve školní družině nejraději?
Když bych to měla uvést na pravou míru, tak nejraději by nedělaly
nic 😊. Ale po obědě si většinou hrají s legem, někteří ve skupinkách
(děvčata například milují vyrobený domeček pro panenky) a někdo si
chce třeba jen sám malovat. K deskovým hrám je většinou musíme
spíše přemlouvat.
Vzpomenete si na začátky školní družiny?
Když jsem nastoupila, chodilo sem pouze 9 dětí.
Byly ale také různé kroužky: aerobick, drhání,
keramika, to bylo skvělé. Časem chodilo více
než 30 dětí, moc je to bavilo a nás také. Měly
úžasné nápady (samy od sebe – bez internetu),
například kresby byly velmi nápadité,
originální. Dnes mají dětí hlavní prioritu spíše
technologie a nic dalšího už se jim nechce dělat.
To mě celkem mrzí.

Kolik máte ve školní družině průměrně dětí?
Máme zapsaných celkem 53 dětí, v průměru
tady míváme zhruba 20-22 dětí.

Z@jíček, školní časopis ZŠ Zaječí

Naše milé paní vychovatelky

Pokračování na další straně
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Školní
družina II.
Pokračování rozhovoru ze strany č. 6

Jaká kuriozita se vám ve školní družině
stala?
Tady je kuriozita v podstatě každý den.
Děti neustále něco vyvádí. Vzpomínám si
na jeden úraz, kdy se chlapeček o něco
řízl. Druhá paní vychovatelka nesnese
pohled na krev, tak jsem mu to ošetřila.
Jenže když si pro chlapečka přišla
maminka, tak už od dveří hlásila, že také
nemůže vidět krev.
Co byste chtěly ve školní družině vylepšit?

Paní Smrčková, paní Vojtěšková
a naši mladí novináři

Prostor je pro nás dostatečný a když potřebujeme, využijeme i
kuchyňku. Také rádi s dětmi chodíme ven, jen je to trochu složité
kvůli odcházení dětí do kroužků nebo dříve domů.
Byly bychom hlavně rádi, aby se nás děti naučily pozdravit, když
přichází. A taktéž když odchází se slušně rozloučit. Některé děti také
stále neumí dospělým vykat a oslovují nás „ty“. A někteří občas dost
divočí, tak je musíme trochu usměrňovat. Jinak se nám tady moc líbí.

Děkujeme za milý rozhovor a možnost nahlédnout
do prostor školní družiny.

Z@jíček, školní časopis ZŠ Zaječí
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Anketa
Kája + Klára, Ester + Wendy

Požádali jsme rodiče a prarodiče, aby se s námi podělili o jejich
vlastní zážitky ze školních lavic. Co nám na sebe prozradili?
Váš nejlepší zážitek ze základní školy?
Výlety, zpěv, návštěva divadla, mikulášská
nadílka, hraní divadla, lyžařský kurz, exkurze
do opravny traktorů

Dostal/a jste někdy školní trest? Jaký?
Tahání za kotlety, házení svazkem klíčů, tahání
za vlasy, bouchání knížkou po hlavě, stokrát
opisovat školní řád, rákoskou za běhání po
chodbě, měsíc umývat tabuli.

Vzpomenete si na jméno toho, s kým
jste na základní škole seděl/a v lavici?
Roman, Katka, Lucka, Věra, Gábina Adamcová,
Tomáš Šperka, Kateřina Kulíková, Kateřina
Ostapenko, Daniela, Lenka, Naďa.

Z@jíček, školní časopis ZŠ Zaječí
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Nářečí
My si tady rozumíme, my se nářečí nebojíme!

Historie nářečí trochu
jinak. Také používáte
některá slova u vás
doma? Nebo třeba
babička
s
dědou?
Zkuste se jich zeptat,
zda by věděli.
Zdroj: https://patalie.cz/

Tohle se nám v redakci
moc líbílo. Mapa ČR
rozdělená na jednotlivé
kraje, kde hezky uvidíte,
jak se v daném kraji
používá nějaký výraz.
Tak například švestka.
Tolik pojmenování pro
jeden malý druh ovoce.
Lidé jsou skutečně velmi
nápadití.

foto: Ústav pro jazyk český

Tož děcka! Neseďte doma jak na hodech a pakujte ven na slunko!

Z@jíček, školní časopis ZŠ Zaječí
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Zaječí uši
Z@jíčkovy aktualitky
O čem se mluví…

Aneb co náš Z@jíčekna vlastní uši zaslechl
Slyšeli jste, že:
•

i psi mají svého psychologa? U nás mezi nejznámější
propagátory nápravy nežádoucího chování psů patří Rudolf
Desenský.
Pro
radu
navštivte
jeho
psí poradnu:
https://www.psycholog-psu.com/

•

mezi tresty, kterých se dříve na školách užívalo, patřily také
tresty tělesné? Pro žáčka, který neposlouchal, to znamenalo
např.: dostat rákoskou přes ruku, klečet na hrachu, stát z
předpaženýma rukama. Tahalo se také za kotlety, po žácích se
házely křídy nebo mokré houby. Občas přistál i nějaký ten
pohlavek či facka. A někteří zažili i to, čemu se říkalo: stát na
hanbě.

•

že pejsek „Štefan Fofola“, kterého všichni známe z reklamy, je
vlastně původně nalezenec?
Jedná se o křížence jezevčíka a
čivavy a jeho původní majitel
ho zanechal na cestě poblíž
San Diega, kde ho následně
zachránila
jedna
žena?
Zachránili jste také někdy
Zdroj: https://www.moulik.cz/
nějaké zvířátko?
Co jste možná (ne)věděli

Z@jíček, školní časopis ZŠ Zaječí
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Kája pro vás zjišťuje

Psi

Pes je největší domestikovanou šelmou a také jednou z nejstarších
domestikovaných zvířat vůbec. Člověka provází více než 14 000 let!
Předpokládá se, že se jedná o zdomácnělého vlka.

Timmy

Lili a Abbie

Také v naší redakci jsme vášnivými pejskaři. Představujeme vám naše
psí kamarády, které máme doma a které bychom nevyměnili za nic
na světě.

Ťapina

Z@jíček, školní časopis ZŠ Zaječí

Max

Berrie White
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Psi II.

Kája pro vás zjišťuje

To, že pes umí hlídat a že je to skvělý kamarád, už dozajista víte. Však se také
nadarmo neříká, že pes je nejlepší přítel člověka. Věděli jste ale, co všechno může
ještě s pejsky zažít? Přinášíme vám malý přehled možných aktivit a zábav.

https://www.pesweb.cz/

https://www.ireceptar.cz/

I psi se někdy nudí. Pro zpestření a zábavu můžete pořídit - nebo ještě lépe vyrobit hlavolam,, kam schováte oblíbenou mlsku a o zábavu je postaráno. –

Canicross,
zdroj:
wikipedia

https://www.facebook.com/Plav
VodniZachranarinaSePsy/

htthttps://www.sportovnikynologie.cz/

ps://www.sportovni-kynol

Skvělé jsou také různé sportovní aktivity jako třeba: agility, canicross, biatlon pro služební
psy, dogdancing nebo třeba vodní záchranařina.

Z@jíček, školní časopis ZŠ Zaječí
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Z@jíčkoviny
Další číslo pro Vás již nyní
připravujeme

Zabavte se spolu s naším Z@jíčkema naberte sílu do dalšího pololetí .
Najdete pejska, který se ukrývá mezi
kravičkami?

"Povinnou školní docházku
v našich zemích zavedla
Marie Terezie," poučuje své
žáky pedagog. V tom se
ozve ze třídy hlas: „No jo,
ženská!“
(Zdroj:
https://www.nejvtipy.cz/)

Zdroj: https://www.evropa2.cz/

Luštěnka v nářečí. Zvládnete jednu „po našem“?

1 malá sklenička na alkohol
2 škytavka
3 zařídit si něco (pozařizovat)
4 pochází …. (odkud)
5 kapesník
6 vesnice

1
2
3
4
5
6
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A jazykolam na konec:
Zkuste říct alespoň 5x
rychle po sobě:

Pes spí, psi
spí.

Tajenka: ŠKRANĚ

Děkujeme za vaši přízeň!
Časopisvychází 1x měsíčně, elektronicky-k dispozicina www.zszajeci.cz
Hlavní sídlo redakce: 5. třída,ZŠ Zaječí, blanarova@zszajeci.cz
Korektura: Mgr.Alena Harmáčková

Z@jíček, školní časopis ZŠ Zaječí
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