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Úvodní slovo
Milí a vážení čtenáři!

V loňském školním roce jsme úspěšně rozjeli zbrusu nový, neokoukaný,
jedinečný …. no dobře, dost sebechvály…. prostě náš úžasný, báječný,
fantastický školní časopis Z@jíček (jako pardon, ale my jsme na něj fakt
hrdí ☺).

A protože Vás, naše drahé čtenáře, a taktéž ani sami sebe zkrátka
nemůžeme o tento požitek a radost ochudit, pokračujeme samozřejmě
v naší novinářské činnosti také v letošním roce.

Máme pro Vás hned jednu čerstvou novinku. V naší redakci proběhlo
výběrové řízení a my máme tu čest Vám představit naše nové
šéfredaktory:

.

Přejeme všem úspěšný a radostně prožitý školní rok!

Vaše redakce časopisu Z@jíček

Valérie Frýbertová Daniel Herkus



Na co se můžete těšit? Obsah
1. Muzikál a opera                        strana 4-5
2. Tetování strana 6
3. Učitelská anketa strana 7
4.    Seriál Pálava strana 8-9
5.    Z@ječí uši strana 10
6.    Z@jíčkoviny strana 11-12  

Toto číslo pro Vás společně s šéfredaktory připravili: 

Ester Fajtáková, Karolína Dohnálková, Klára Kochová, 
Wendy Pavlová a Ondřej Toth.

(Pozn. Ondra na fotografii chybí - bo je v divadle, čti stranu č. 4).



Foto: Městské divadlo Brno

1. Jak ses k tomu dostal? 

Na jedné pěvecké soutěži 

v Brně mě oslovil jeden 

pán z městského divadla, 

abych přišel na konkurz

MUZIKÁL
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Už 22. října 2022 bude mít premiéru 
muzikál MEDICUS v Městském divadle 
Brno.  A hádejte, kdopak v něm účinkuje?

2. Jak dlouhý máš text a kolik ses ho už 

naučil?

Text umím zpaměti a je toho hodně.

3. Jakou máš 

roli? 

Dohromady se 

budu objevovat 

celkem ve 4 

rolích, ve 

kterých se 

střídáme tři. 4. Baví tě to? 

Ano, je to nová zkušenost 

do života. 5. Potkal jsi se 

s nějakým 

známým 

hercem?

Ano, Jan 

Brožek, Libor 

Matouš, Jakub 

Uličník, 

Zdeněk Junák a 

spousta dalších.

6. A co 

hlasivky? 

Zatím naštěstí 

žádný problém 

☺.

Děkujeme za rozhovor a přejeme silné hlasivky a skvělé publikum!

Ondru můžete 

vidět a podpořit    

v Městském 

divadle v Brně –

muzikál MEDICUS.

Redaktorka Kája



OPERA  BRUNDIBÁR

Zdroj: archiv rodiny Herkusových

1. Jak ses k tomu dostal? 

Přes paní sbormistryni.

Zavolala si mě do

kanceláře, řekla mi, že se

vůbec nebojím vystupovat

a nabídla mi hlavní roli

v opeře Brundibár.

OPERA
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Mladý  čtvrťák Adam Herkussi zahrál v opeře 
Brundibár. Společně se sborem Kantiléna vystoupil v rámci Štetl

festuve  Filharmonii Brno. Adama vyzpovídal  šéfredaktor Dan.

2. Jak dlouhý jsi měl text?

Textu bylo hodně, asi šest stran. Byly to navíc 

celkem složité texty.   3. Jakou jsi 

měl roli? 

Hrál jsem roli

Brundibára,

hlavního

záporáka tohoto

příběhu.4. Bavilo tě to? 

Bavilo mě to moc.

Nechodím ale jen do

Kantilény, věnuji se také

sólovému zpěvu.

5. Učilo se ti to 

dobře?

Ano, učilo se

mi to dobře.

Pomáhal mi

můj pan učitel

zpěvu a také

dva sbormistři.

6. A co 

hlasivky?

Ty jsou velmi

odolné a silné.

Takže dobrý ☺.

Děkujeme za rozhovor a gratulujeme ke skvělému úspěchu!

Operu 
Brundibár 

uvedla v rámci 
Štetl festu

FILHARMONIE 
BRNO. 

Více info na:
https://www.facebook.
com/filharmoniebrno



Zdroj: https://www.extra.cz/

Muž si nechal vytetovat účtenku z McDonald.´s

2) Tetování, které nejen že dobře 
vypadá ale i zakryje vady na těle.
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TETOVÁNÍ
Zdobení těla jehlou není pro lidstvo žádnou novinkou. Nejstarší

nástroje pro tetování, které se našly, jsou staré až 12 tisíc let!

Například známý „Ledový muž“ Ötzi, jehož tělo bylo objeveno v roce

1991 a stáří nálezu se odhaduje na 4. tisíciletí před naším letopočtem,

měl na sobě 61 různých tetování (zejména na nohou).

Zdroj: https://www.nitch.com/Zdroj: https://zoom.iprima.cz/ Zdrojttps://www.refinery29.com/en-us

Tetování, které pomáhá 

zakrýt estetické vady. 

K tetování tedy lidé přistupují různě. Někteří je 
milují, někteří nenávidí.              Jak jste na tom Vy?

Námořníci si nechávali vytetovat želvu (symbol, že přepluli přes rovník), případně kotvu (přes 

Atlantik). V Řecku a Římě se tetovali otroci nebo zločinci. Egypťané naopak svá tetování 

považovali za vysoce estetickou dekorativní záležitost. Tetovali se umělci – na protest proti 

válce ve Vietnamu, náčelníci rozličných původních kmenů, lidé různého vyznání či přesvědčení. 

Zdroj: https://lajk.iprima.cz/

https://zoommagazin.iprima.cz/historie/otzi-jeste-nerekl-vse-co-jeste-skryva


Zeptali jsme se také ve sborovně našich 
učitelů. Nechali by si něco vytetovat?

, 

Učitelská anketa
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Mgr. Silvana 

Karafiátová 

Nevytetovala 
bych si nic. 

Mgr.Hana 

Pospíšilová 

Vytetovala bych 
si houslový klíč. 

Mgr. Petra 

Ivančicová  
Nějaký folklorní 
znak asi krajku 
kroje. 

Ing. Marie 

Šmídová  
Já tetování 
neuznávám, ale 

má dcera má 
potetovanou 
čtvrtinu těla. 

Mgr. Pavlína 

Jaroňová  

Nenechala bych 
si nic vytetovat. 

Mgr. Lucie 

Schmalzová  
Něco 

minimalistického 
na rameno. 

Ing. Gabriela 

Králová  
Dobrovolně bych 

se tetovat 
nenechala, ale 

kdybych musela, 
tak bych si 

vytetovala 
nějaký malý znak 
nebo náramek. 

Mgr. Vlastimil 

Cymorek  
Českého 

dvouocasého lva 
na rameno, ale 

měl bych obavy, 
aby se časem 

pod vlivem 
tělesných změn 

nezměnil na 

vypelichaného 
kocoura. 

Mgr. Alena 

Medková  

Já bych si nic 
nevytetovala. 

Mgr. Lenka 

Němetzová 

Přemýšlela jsem 
o tetování, ale 

nedokážu najít 
něco co by se mi 
líbilo celý život. 

Mgr. Marek 

Kožušník  
Asi něco, co by 

mělo nějaký 
osobní význam. 

Např. Relikvie 
smrti. 

Mgr. Lucie 

Dědáková  
Něco, co má 
skrytý význam. 

Mgr. Marcela 

Juřenová  

Já už jedno 
tetování mám a 
jedno mi stačí. 

Mgr. Sylva 

Krčálová  

Rozhodně bych 
si nic 
nevytetovala. 

 



SERIÁL PÁLAVA I.
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Skočíme teď ještě na chvíli na dobu před letními prázdninami. Seriál Pálava –

život zalitý sluncem. Sledujete jej v TV? A všimli jste si, že se zde objevily také 

holky z naší školy? Jaké bylo natáčet s velkými hereckými hvězdami? Šéfredaktorka 

Valča

Dostaly jsme přesné pokyny z produkce, jaké oblečení si máme vzít na sebe (žádná černá, 

letní vzory atp.). Vše ještě zkontrolovaly kostymérky, teprve poté nás pustily „na plac“. Tam 

jsme strávily celý den, poslední klapka byla až se západem slunce! Každá z nás měla 

nějakou roli a také filmového tatínka, strýce nebo sestřenici. Když se něco nepovedlo, točilo 

se znovu, některé 

scény i vícekrát, což 

bylo občas velmi 

náročné. 

Když jsme se fotily s 

Bolkem Polívkou tak 

nám zůstala v hlavě 

tato věta, kterou sám 

herec řekl: „Mějte se 

moc krásně a 

doufám, že se opět 

uvidíme, kolegyně!“

Na natáčení jsme se potkaly se spoustou známých tváří:
Bolkem Polívkou, Pavlem Zedníčkem, Pavlem Nečasem,
Zdeňkem Junákem, Patrikem Děrglem a samozřejmě také
s panem režisérem Petrem Kolečkem.

Moc všechny
děkujeme paní
Aleně Blanářové,
že jsme si tuto
profesi mohly
vyzkoušet a
máme tak zážitek
na celý život.
MOC DĚKUJEME!
Pozn. Účast v
seriálu jsme
dostaly jako
dárek za úspěchy
v literárních
soutěžích.
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SERIÁL PÁLAVA II.

kompars… 

Tři otázky pro naše nové herecké hvězdy:

1. Co se Ti nejvíce líbilo na celém natáčení? 2. Bavilo Tě vyzkoušet si 

práci herců? 3. Jaké  byly  tvé  první  pocity?

Vendula Masařová

1. Asi, že jsem viděla 
spoustu známých tváří.

2. Bavilo mě to, když 
byla akce, ale jinak to 
bylo zdlouhavé.

3. Byla jsem natěšená.

Denča Studená 

1. Nejvíce se mi líbilo vidět 
herce a natáčet naživo.

2. Ano, bavilo mě to.

3. Měla jsem trému, ale 

hodně jsem se těšila.

Terka Brázdová 

1. Na natáčení se mi nejvíce líbilo 

to, že jsme měli tu možnost si něco 

málo vyzkoušet a celkově se mi líbilo 

tak nějak vše.

2. Rozhodně mě to bavilo a na první 

pohled se zdá, že je to jednoduché, 

ale doopravdy to tak není.

3. Nejdříve jsem se bála, ale pak už 

to bylo lepší.

Jana Janečková 

1. Na celém natáčení se mi nejvíce 
líbilo si to celkově vyzkoušet a 
samozřejmě to, že jsem mohla vidět 
herce a zákulisí celého toho procesu. 

2. Ano, bavilo mě to.

3. Byla jsem z toho všeho mile 
překvapená.

Valča Frýbertová

1.Na natáčení se 

mi líbilo to, že 

jsem si to vůbec 

mohla vyzkoušet a 

vidět herce a celý 

ten proces naživo.

2. Bavilo mě to. 

Ačkoli to bylo 

náročné, je to moc 

hezký zážitek a 

krásná vzpomínka.

3. Mé první pocity 

– bylo nadšení, ale 

taky napětí, jaké to 

bude.

Holky, gratulujeme! 

A věříme, že o vás ještě 

uslyšíme! Třeba na Oskarech?!

Šéfredaktorka Valča



Z@ječí uši
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Slyšeli jste, že :

• Zaječí slavilo výročí – 800 let od první zmínky o naší obci? Naše 
reportérka Esterka byla u toho!

• deváťáci pro Vás letos připravují speciální Halloween? Máme se prý na 
co těšit ☺. 

• 30.8.2022 získal pan Duane Hansen zápis v Guinnessově knize rekordů 
– plavil se 61 km po řece Missouri v USA – ovšem pozor – v obří 
vydlabané dýni?

Zdroj https://www.iportal24.cz/FOTO – ČTK/washingtonpost.com/Phil Davidson

Mimochodem, znáte
knihu Jakub a obří
broskev (Roald Dahl)?
Hlavní hrdina se zde
se svými přáteli plavil
v gigantické broskvi.



Zdroj:https://www.babyoffice.cz

/halloweenske-vtipy-a-hadanky/
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Z@JíČko   iny
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Bojíte se rádi? Myslíte, že je možné se bát a zároveň 
se bavit? My to tak v redakci vidíme, proto i Vám 
předkládáme trochu halloweenské zábavy. 

Osoba, která to vyrobila, to
prodala. Osoba, která to
koupila, to nikdy nepoužila.
Osoba, která to použila, to
nikdy neviděla. Co to je? rakev

Jsem vysoká, když 
jsem mladá. Když 
zestárnu, jsem 
krátká. O 
Halloweenu mě 
dávají do vydlabané 
dýně. Co jsem?

svíčka

Jsem zabalená, ale nejsem 
dárek. Bývám úhledně složená 
v místnosti a archeologové si 
o mně myslí, že jsem velký 
poklad. Co jsem?

mumie



Děkujeme za vaši přízeň!

Časopis vychází 1x měsíčně, elektronicky  - k dispozici  na www.zszajeci.cz

kontakt: blanarova@zszajeci.cz 

Máte už vymyšlený kostým na příští úterý? Pokud ne, máme pro Vás 
pár tipůna levnou výrobu kostýmu z kartonu a papíru. Těšíme se!!!

MUMIE

HOROR

KREV
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Halloweenské
tipy

Můžete jít sólo i v partě. 

Super easy – a navíc 
prudce efektní!

Zvládli byste vyrobit? 

Když nevím – najdu na: https://cz.pinterest.com/
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