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Editorial: 
Milí čtenáři Slováčku, 
 

     i když prožíváme stále 
smutnou dobu s mnoha 
omezeními, několik akcí na 
naší škole i navzdory tomu 
proběhlo. 
   Připomeneme si ještě 
několik akcí podzimních, 
které uspořádala pro naše 
nejmenší školní družina, a 
pak už si počtete o zimních 
„radovánkách“. 
     Přípravy na Vánoce 
probíhaly opravdu na plné 
pecky, tvořilo se, zpívalo, 
vyrábělo, malovalo, šilo, … 
   Sedmáci se také zakousli do 
hry o poklad, a jestli ho 
nakonec vybojovali, to se 
dočtete právě na stránkách 
časopisu. 
    Připomněli jsme si také 
několik výročí a slavných 
osobností. 
    V několika třídách se děti 
zakously do psaní textů, a to o 
strašidlech, která s námi 
přebývají v domácnostech, 
nebo o světě našich snů… 
    
   Přeji vám nejen krásné 
počtení, ale hlavně zdraví. 
 

    Pavla Kotoučková 

Malé čtení se Zdeňkem Pešou 
 

V úterý16. 11. v naší družině proběhlo autorské čtení se 

Zdeňkem Pešou, autorem knihy Pověsti z Boskovicka 

pro malé čtenáře.  
          Děti se s knihou seznamovaly už od začátku měsíce, na 

návštěvu se velmi těšily, a proto celou akci provázela nadšená 

atmosféra.  

          Doprovodným programem bylo krátké hraní části povídky, 

autogramiáda a vymalovávání obrázků z knížky. 

          Děkujeme za příjemné odpoledne a těšíme se na další! 
 

 
 

Text a foto: ŠD  
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Počítadlo – družinové tablo 
 

Společnou celodružinovou aktivitou, kterou jsme v měsíci listopadu uskutečnili, byla 

aktualizace našeho  družinového „počítadla“.  
Slouží jako tablo, kde svoji fotografii najde každé z našich dětí, samozřejmostí jsou 

„kuličky“ v barvách oddělení. 

Na vytvoření nového počítadla jsme pracovali v týdnu od 18. 10., slavnostně jsme ho 

přivítali v pátek 22. října a máme z něj velkou radost. 

 

 
Text a foto: ŠD 

 
 

 

Strašidel se nebojíme! 
 

Bojíte se rádi? Jste odvážní? Máte pro strach uděláno??  
Na všechny tyto otázky naše děti našly odpověď v úterý 2. 11., kdy se v družině sešly 

v kostýmech a maskách duchů, čarodějnic a strašidel, aby společně zdolaly stezku odvahy. Cestou 

po chodbách školy na ně čekali zákeřní pavouci, pavoučí sítě a jiné 

nástrahy, které děti překonávaly, aby se dostaly až k tajemné 

komnatě, kde byl cíl cesty. Tam už musel vstoupit každý sám a na 

důkaz své přítomnosti se podepsat a dalším nepovědět, co viděl a 

zažil. Všichni i tento úkol zvládli na výbornou a zaslouženě si 

domů odnášeli originální halloweenskou odměnu.  

Text a foto: ŠD 
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Halloweenský týden 
                                                    

…byl v naší družině veselý a zábavný. Ve všech 

odděleních jsme se věnovali přípravě na tento svátek 

vydlabaných dýní a strašidel, který nám přináší 

možnost se i v pošmourném podzimu zasmát a pobavit. 
A tak se vyráběly dekorace z nejrůznějších materiálů, 

zápichy do květináčů, okenní výzdoba, věnečky na dveře, masky 

na halloweenský den, pekly se halloweenské prsty i popcorn. 

Hráli jsme i halloweenské hry – s jablíčky, s pavouky, luštily se 

křížovky, doplňovačky…, zkrátka 

týden před podzimními prázdninami jsme si všichni naplno užili. 

 

  Děti a vychovatelky ŠD Slovákova Boskovice 

 

 

 
 

 

Vánoční dílničky 
 

I letos jsme si v družině čas čekání na Ježíška krátili 

nejrůznějšími aktivitami – zdobili jsme naše družinky 

i pavilon, zpívali jsme koledy, četli adventní a vánoční 

příběhy.  
Bohatě jsme si užívali i vánočního vyrábění a tvoření 

plného pestrých nápadů a výrobků – nechybělo ani pečení perníků 

a vánočních sušenek, šití ozdob, vázaní věnců, … Na to, jak se 

nám letos přípravy na Vánoce vydařily, se můžete podívat ve 

fotogalerii. 

 

Text a foto: Gabriela Klevetová 
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Vánoce v našich kroužcích 

 

Vánočními nápady se to hemžilo i v našich 

družinových kroužcích, kde děti naplno využily možnosti 

dílen CPV. 

Pod vedením paní vychovatelek se řezalo, lepilo, drátovalo, 

šilo na šicím stroji, tvořilo z keramické hlíny, zkrátka děti si užily i 

netradičních materiálů a méně obvyklých pracovních postupů, které 

ale všichni zvládli na jedničku. 

 
Text a foto: ŠD 

 

     
     

 

Přišel k nám Mikuláš… 
 

…i když jen tak potají, oknem, aby hodným dětem i v družině nadělil 

malou sladkou nadílku.  

Děti navštěvující školní družinu si v předchozích dnech na okno 

připravily košíčky, sáčky, pytlíčky vlastnoručně vyrobené, nebo letos 

dokonce i ušité, a z dobrot, které v nich našly, měly obrovskou radost. 

 

 

 

Vánoční koledování  

s nadílkou 
 

Poslední předvánoční dny jsme v družině balili dárečky, dokončovali 

přáníčka a hlavně jsme si u zpěvu koled užívali krásný vánoční čas.  

Ve středu 22. 12. jsme se v družinkách sešli u svých 

stromečků, pod kterými na nás čekala hromada dárků – nové 

stavebnice a společenské hry. Menšími dárečky se obdarovali i 

kamarádi navzájem, protože o tom přece hlavně Vánoce jsou – o 

dělání radosti, o dobrém srdci a přátelství… 

 

Text a foto: ŠD 
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Projektový den v 2. G 
 

Úterý 21. 12. si děti ze 2. G užily. Byl doslova nabitý vánočními aktivitami. 
V předvánoční dílně si pro své žáky paní učitelka připravila vánoční besídku s nadílkou, na 

kterou si děti připravily program. Pro zpestření si malí školáci uvařili a vychutnali vánoční punč, 

vyrobili si betlémek a vydali se také do lesa za zvířátky, aby i jim nadělili různé dobroty. 

 

Jana Čániová 

 
 

 

Vánoční hra o poklad 
 

V pondělí 13. prosince jsme na ZŠ Slovákova odstartovali vánoční hru o poklad.  

Děti 7. FG plnily po celý týden úkoly v matematice, literatuře, mluvnici a Vko. Správně 

spočítané příklady v matematice jim určily nejen partnera do dvojice, ale také číslo strany některých 

ze slovníků a beletristických knih. V literatuře se tedy jednotlivé dvojice začetly do ukázky 

z vybrané knížky a snažily se najít odpovědi k zadaným úkolům a otázkám pečlivou prací s textem. 

Ač každá dvojice pracovala s jinou knihou, pro všechny bylo společné téma – odlišnosti lidí ve 

společnosti. V mluvnici si děti zopakovaly práci se slovníky, hledaly vybraná hesla a k nim 

vypisovaly odpovědi na zadané úkoly. Mimo jiné si sedmáci také rozšířili svou slovní zásobu o 

několik slov cizího původu a ta pak ještě využili při hledání aktuality do Výchovy k občanství, aby 

tato slova vnímali také v kontextu nějaké informace. 
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Za vhodně splněné úkoly žáci postupně dostávali souřadnice, které je v úterý 21. 12. 

dovedly až k dohledání správného písmenka do závěrečného hesla k pokladu.  

Příprava takových hodin je poměrně náročná, ale jste-li pak účastníky hodin, kdy zúčastněné 

děti pracují s velkým zapálením, respektují daná pravidla, neruší se navzájem, spolupracují, 

pomáhají si a vlastně hodiny prožívají s pocitem, že ani nejde o učení, nelitujete jediné minuty 

z přípravy. Také  proto společnými silami děti po týdnu zaslouženě „odemkly“ truhlici s pokladem.  
 

Text a foto: Pavla Kotoučková 
 

     
 

 

5. F REKLAMÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
 

  „Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všechny známé, 

 my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme, 

 prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, 

co nemáme, objednáme, všechno máme, všechno víme, 

 poradíme, posloužíme.“ 
    

           V duchu písně Michala Tučného Prodavač se nesly naše poslední  

listopadové hodiny slohu, kdy jsme měli za úkol ve skupinách  

vymyslet co možná nejoriginálnější reklamu. Práce to byla veselá, dobře 

jsme se u ní bavili a i výsledné reklamy se nám všem moc líbily. Tři  

nejzdařilejší si můžete prohlédnout s námi. Jejich autory jsou Emílie  

Cibulková, Šarlota Ošlejšková, Adéla Badalová, Antonie Vítková, Tereza

 Zábojová a Jan Vítek. 

Jana Richterová 
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Vzpomínka na Václava Havla 

1936–2011 
 

Dne 18. 12. jsme si připomněli 10 let od úmrtí prvního prezidenta novodobé 

České republiky, Václava Havla. K příležitosti tohoto výročí vznikla v prostoru před 

školní jídelnou výstavka vzpomínkových fotografií, které zachycují některé důležité 

okamžiky Havlova života.  
Text a foto: Pavla Kotoučková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alois Jirásek  

1851–1930  
 

Dne 23. srpna uplynulo 170 let od narození českého spisovatele a učitele Aloise 

Jiráska.  
Jirásek se zapsal do našich dějin literatury velkou řadou děl, zejména historického 

charakteru. Na základní škole se většinou ponejvíce věnujeme jeho Starým pověstem českým, které 

čtou už i žáci na 1. stupni. My v 7. F a G jsme se tomuto velikánovi věnovali několik hodin také.  

Několik nejznámějších pověstí jsme propojili s komiksovým ztvárněním. Ve dvojici jsme si 

vybranou pověst připomněli tichým čtením a poté se pokusili sestavit rozstříhaný komiks tak, jak je 

pověst vyprávěna. K obrázkům jsme doplnili také patřičné stručné texty, které nám celé dílko 

vhodně doplnily. Při práci s pověstmi jsme se také vydali na malou exkurzi po místech naší vlasti a 

formou odkrývání obrázků jsme hádali místa spojená s některými pověstmi.  

Opominout jsme nemohli ani samotného autora. 

Od paní učitelky jsme dostali sestavený text ze dvou 

zdrojů o Jiráskovi a z něj jsme sestavili pomocí 

myšlenkové mapy výpisky. Díky tomu, že jsme si 

připomněli před samotnou prací s textem, na které 

informace bychom se měli soustředit, bylo naše bádání  

v textu nabitém informacemi jednodušší.  

Z výpisků, ale i z informací, které jsme získali 

ještě i z krátkého videa o Jiráskovi, jsme následně 

sestavili referát o slavném autorovi. 

 
 

 

                         Text a foto: Pavla Kotoučková 
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Svět za dveřmi 
Deváťáci v hodině slohu přemýšleli o svém vysněném světě, v kterém by se jim líbilo 

ocitnout. V té souvislosti v hodině výtvarné výchovy vytvářeli pomyslnéé dveře, 

které by do tohoto světa vedly. 
Pavlína Vítková 

 

Tyto dveře by vedly do světa představivosti, snů a jiné reality plné barev. Žili bychom v jiné 

dimenzi, která by závisela na našich největších cílech a snech. Prožívat různé krásné okamžiky 

s nejbližšími. Přehrávat si je stále dokola. Cítit se, jako kdybychom to samé prožívali poprvé a 

užívat si každou sekundu života. Ale hlavně žít pro prospěch ostatních. Pomáhali bychom ostatním 

dosáhnout jejich cílů. Ve světě by byla harmonie a mír. Žádné výčitky ani stres. Jenom si v letní den 

sednout na rozkvetlou louku a koukat na západ slunce či noční oblohu. Sedět u ohně s přáteli, 

zpívat, hrát na kytaru a nic neřešit, jen se smát a být šťastný z toho, jak úžasný život to máme. 

Také bychom trochu riskovali, aby byl život i naplněný adrenalinem. Vylézt na nejvyšší bod a 

z plna hrdla křičet. Popíjet kávu v korunách stromů a koukat se na svět přes růžové brýle. Tančit v 

dešti s kamarády v teplých dnech. Probouzet se ranním svitem a říct si: „Je tu další krásný slunečný 

den.“ 

Romana Zemánková, 9. F 

 

Můj svět za dveřmi 
Tyto dveře by vedly do světa, který je podle mého lepší než ten, ve kterém žijeme… Všichni 

bychom si vážily darů přírody a chránili ji. V tomto světě by bylo všechno levnější, všude by bylo 

plno lásky, porozumění a žádné války. Můj vysněný svět by vypadal jako pohádka. Nikde žádné 

drogy a nebezpečné látky. Lidé by si opět našli a srovnali si hodnoty a byli by k sobě hodnější a 

spravedlivější. Ve svém světě bych měl na všechno dost času a mohl bych napravit své chyby, nebo 

jednání. Za těmito dveřmi by nebyla žádná smrt, ale dlouhověkost. Žádné zvíře by se neužívalo 

v laboratořích na testy a pokusy. Nebyl by zde žádný zločin, teror, zotročování. V mém světě by 

bylo mnohem jednodušší najít si práci a lidé by byli se svým povoláním spokojeni a pracovali by 

s radostí a zájmem. Toto je svět, v kterém bych byl šťastný. 

Vít Malach, 9. F     

  

        
 

Autorky obrázků: Nela Daňková, Tereza Nespěchalová, Romana Zemánková 9. F 
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Bytost 
V literatuře v 6. G jsme se inspirovali Lichožrouty Pavla Šruta a vymýšleli podobné 

bytosti, na které bychom mohli svést to, co se nám často stává. 
 

Bordeláč domácí 
Tento druh bordeláře je velmi vybíravý. Vybírá si 

především útulné domy. Povahu má přátelskou. Většinou bydlí v 

pokojích malých dětí, protože je tam teploučko. Umí dělat divy. 

V poslední době je všude rozšířený. Když se nikdo nedívá, 

ukradne hračky. Proto je děti většinou nenajdou, ale jelikož je 

hodný, tak pak zase hračky vrátí, ale už si nepamatuje, kam patří. 

Živí se dětskou vůní a roztomilostí. Jestli Bordeláče doma 

nechcete, tak si stačí každý den uklízet. 

Mariana Kočvarová 

 

Klíčožrout 
Bydlí u nás doma, ale nevidíme ho a ani ho neslyšíme. Náš Klíčožrout se jmenuje Eda. Každý den u 

nás někdo hledá klíče, buď od bytu, auta, nebo od sklepa. Chutnají mu všechny druhy klíčů. 

Jednoho dne bych se s naším Klíčožroutem chtěla potkat. Třeba budu mít 

někdy štěstí… 

Beata Gebelová 

 

Zapomnětlíček 
Zapomnětlíček dokáže jedním uchem vlézt do hlavy a vymazat vědomosti, 

kterými se živí. Jakmile se nasytí, vyskočí druhým uchem ven. 

Jakub Hrajer 

 

 

Vymlouvač 
Vymlouvač  je potvůrka, která žije v lidském 

mozku. Vypadá  jako fialová  housenka ve žlutém obale. Je malý, 

mrštný a zároveň pomalý. Pohybuje se po celém našem těle. Tento 

Vymlouvač našeptává: „Já ne, to on.“ Vždycky našeptává lež. 

Andrea Nečasová 

Špatnorád 
Špatnorád je bytost, která špatně radí v určitých chvílích, něco jako brouk v 

hlavě. Např. Člověk je v obchodě a rozhoduje se, jestli si tu danou věc 

koupit hned, anebo později a levněji. Špatnorád zasáhne a začne povídat do 

ucha, ať si ji koupí hned. Člověk toho ale později dost lituje. 

Adéla Krátká 

  

Kroksyžrout 
Vymyslel jsem si ho, protože s ním trávím každý den. Po příchodu ze školy 

se nezajímám, kde se Kroksyžrout přede mnou schovává, protože papuče 

nehledám. Když však máma přijde z práce a zavelí: „Tomáši, okamžitě si 

dej papuče!“, tak se po Kroksyžroutovi hned sháním. Jedině on totiž ví, kam 

papuče schoval. A ne jenom jednu, jako jeho kamarád Lichožrout, který se zaměřuje na ponožky. Je 

milý, i když trochu zákeřný. Nejraději si hraje na schovávanou, i když většinou prohraje. I přesto, 

že mi schovává papuče, ho mám rád. 

Tomáš Liška 
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Bitcoiňák 

Krade v počítači bitcoin. K jídlu si dává software a grafickou kartu. Bydlí v 

klávesnici. Umí prolézat dráty. 

Adam Sklenář 

Mozkožrout  
Mozkožrout je mystické stvoření, které krade mozkové buňky lidem. Vypadá 

jako malý brouk, má červené oči a červený krunýř. Pohybuje se velmi 

potichu a jen v noci. 

Jakub Malina 

 

 

Polybus – Věda a technika jede do Boskovic 
 

V pondělí 10. 1. 2022 se mohly třídy 5. F 

a 5. G ze ZŠ Slovákova učit netradičně.  
I v této nelehké době to šlo formou 

polytechnického vzdělávání, které bylo 

organizováno pod záštitou vzdělávacího centra 

VIDA Brno. Přijel k nám totiž tým instruktorů 

s technickým vybavením, a žáci si tak pod jejich 

vedením mohli vyrobit stojánky na své mobilní 

kamarády nebo jiné technické vybavení.  

Naše děti byly ve své práci s různými druhy 

nářadí natolik šikovné, že překvapily i tým 

odborníků, hlavně svým nasazením, přístupem a 

znalostí. Vše se odehrálo v prostorách boskovického Zámeckého skleníku. Akci jsme si všichni moc 

užili, doma nám ji připomínají naše krásné výrobky a my se těšíme a doufáme, že brzy zase něco 

podobného zažijeme. 

 

Marie Švancarová, Jana Richterová, TU 

 

Jak jsme bádali po svých předcích 
 

V rámci hodin Výchovy k občanství v 6. ročníku se děti pustily do bádání po svých 

kořenech. 
 Jedním z témat tohoto předmětu je učivo o 

rodině. Povídáme si společně, jak to u nás doma 

chodí, kolilk máme členů, jak se snášíme se svými 

sourozenci a došli jsme také na téma rodokmen. Žáci 

tedy dostali za úkol ponořit se do práce a zjistit, kdo 

byli jejich předkové, kdy se narodili a jak se 

jmenovali. Mnozí si s úkolem dali velikou práci a šli 

skutečně do historie. Nejdále se dostali až do 19. 

století.  

Zajímavé bylo třeba sledovat, jaká jména se 

dříve dávala a kolik dětí se běžně rodilo. Nádherné 

výtvory, které se mnohým podařilo sestavit, stály skutečně zato. Děti budou mít krásnou památku 

a informaci o své rodině.                           

Pavla Kotoučková 


