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Editorial: 
Milí čtenáři Slováčku, 

jsem velmi potěšena, že žá-
ci 6. a 7. tříd se s chutí pustili 
do tvorby vánočního čísla 
školního časopisu pro vás, 
naše nejmenší čtenáře. 

V tomto speciálním čísle 
najdete mnoho článků o ak-
cích, jichž jste se možná 
účastnili i vy, číslo je doplněno 
řadou soutěžních a badatel-
ských úkolů a moc mě těší, že 
jsme poprvé náš časopis dopl-
nili komiksovým příběhem. 

Slováček je tu pro žáky na-
ší školy již více než deset let a 
tentokrát poprvé je úplně celý 
určen jen dětem na prvním 
stupni. Věříme proto, že vás 
potěší, že v něm najdete mno-
ho příspěvků, do kterých se 
s chutí začtete a že nám dáte 
zpětnou vazbu také prostřed-
nictvím ankety, kterou najde-
te na poslední stránce tohoto 
časopisu.  

Pokud byste si Slováčkem 
rádi zalistovali také v elektro-
nické podobě a ukázali jej 
svým rodičům doma, ani to 
není problém. Stačí si vyhle-
dat webové stránky školy a 
pod odkazem na naši budovu 
najdete jistě kolonku „školní 
časopis“.  

Přejeme Vám bezva počte-
níčko a krásné Vánoce! 

    Pavla Kotoučková (PaK) 

Křížovku má každý rád 
Tak proč s ní nezačít! Doplňte vynechaná slova na jednotli-

vé řádky a vyjde vám dvouslovná tajenka.  

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

1. Dárky nosí… 

2. Ježíšek se narodil v … 

3. Na nebi se objevila betlémská … 

4. Pod stromečkem na nás čekají … 

5. Maminka peče vánoční … 

6. Název koledy Štěstí, zdraví, pokoj … 

7. Z nebe padají sněhové … 

8. O Vánocích zpíváme … 

9. Na adventním věnci zapalujeme … 

10. Na vánoce zdobíme … 

11. Vánoční ryba je … 

Rozálie Barešová, 8. F 
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Jak je to se jmény žáků na Slovákové? 

Lajla Kubenová, žákyně 6. E, provedla statistiku křestních jmen žáků naší školy.  

Vyhodnotila, která mužská a ženská jména se objevují nejčastěji a která naopak jen jednou, 

a sestavila následující přehled. Text je doplněn také statistikou celonárodní, abychom mohli 

porovnat, jak jsme na tom na naší škole. Najdete to své jméno mezi nimi i vy? 

Top 10 nejčastějších jmen na Slovákové 
CHLAPCI:       DÍVKY:                

1. Jakub  16x  1. Tereza  14x 

2. Lukáš   14x 2. Eliška  10x 

3. Tomáš  12x 3–4. Adéla 9x   

4. Jan        12x         Anna 9x 

5. Daniel  11x 5. Natálie 8x 

 

Top 10 nejméně častých jmen na Slovákové – všechna jména jsou na škole pouze jednou. 

 

CHLAPCI:          

Elizej, Jaroslav, Alexandr, Anzelo, Alex 

 

DÍVKY: 

Lajla, Jenny, Rozálie, Iveta, Vendula 

Lajla Kubenová, 6. E 

 

Převzato z internetu: 

Tento rok je poněkud exotičtější, objevují se zde hlavně zahraniční jména. Do budoucna to 

pro děti znamená určitou výhodu ve chvíli, kdy budou chtít žít v zahraničí. Při pohledu na 

novodobé trendy ve jménech narozených dětí jsou aktuálně nejoblíbenější pro rok 2018 tato: 

CHLAPCI:  Isaac, Lucas, Jasper, Teodor, Sebastián, Leo, Oliver, Daniel, Alexander, Chris-

topher 

 

DÍVKY: Ellie, Ella, Mila, Nora, Stella, Thea, Auróra, Ester, Zoe, Amélia, Ada 

 

TOP 10 neobvyklých jmen: Asher, Finn, Kai, Declan, Silas, Maeve, Penelope, Isla, 

Hazel, Arya 

 

Nesmíme ale zapomínat ani na tradičnější jména, stále oblíbená jsou: Anička, Hanka, 

Zuzka, Ema, Alžbetka, Timea, Samuel, Andrej, Michal, Lucia, Lukáš, Martin, Peter 
 

 

Obrázek zdroj: http://www.fodpardubice.cz/zpusoby-prijeti-ditete-do-klokanku-a-delka-jejich-pobytu 
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Halloweenský týden 
Poslední říjnové dny jsou v naší družině již tradičně spojeny s oslavami Hall-

oweenu.  
Je to hlavně výborná příležitost k nejrůz-

nějším aktivitám, při kterých se všichni společ-

ně pobavíme. Nejenom, že rádi vyrábíme hall-

oweenské strašidelné lucerničky, masky a deko-

race a zdobíme s nimi svoje družinky, ale k 

Halloweenu patří i tradiční hry, soutěže a třeba i 

příprava „strašidelných“ dobrot – děti ze žluté-

ho oddělení letos pekly sladké halloweenské 

prsty, které vypadaly skutečně jako opravdové. 

Nápadů, jak si Halloween naplno užít, je nepřeberné množství a my se už teď těšíme, 

jak si za rok vyzkoušíme další. 

Vychovatelky ŠD 

___________________________________________________________________________ 

Halloweenská stezka odvahy 

již počtvrté… 
Bojíte se rádi? Jste odvážní? Máte pro strach uděláno? Pokud ano, tak právě 

pro vás byl podvečer v úterý 31. října tím správným časem, kdy přijít k nám do 

školní družiny na pracovišti školy Slovákova.  
Poslední říjnová noc je totiž podle starých Keltů nocí stra-

šidel, duchů a vydlabaných dýní a my jsme se společně s našimi 

rodiči, prarodiči, sourozenci a kamarády sešli v maskách a kos-

týmech, abychom si letošní Halloween pořádně užili. A že nás 

letos bylo! U naší družiny se sešlo víc jak 150 rodin a zhruba 600 

velkých a malých odvážlivců, což bylo velmi příjemné překvape-

ní! 

Hned u vstupu na naše hosty čekal stánek s lucerničkami 

od dětí, po kterých se jenom zaprášilo! Po setmění úderem 17. 

hodiny jsme se nejprve statečně vydali na stezku odvahy. Ta byla 

lemovaná rozsvícenými lucerničkami a vedla kolem stromů a 

keřů, ve kterých to každou chvíli divně praskalo. A co teprve 

pasti či překážky, které jsme museli zvládnout, abychom se do-

stali dál! Za jejich překonání nám duchové vždy vybarvili jeden 

dílek papírové dýně, kterou si každý nosil už od startu s sebou. 

Nakonec jsme si podle staré tradiční anglické hry vylovili pusou 

jablíčko a výměnou za vyplněnou dýni k němu každý dostal ještě 

i marshmalow a jablíčko, všechno jsme si pak mohli opéct na 

ohni.  

Po výborné halloweenské svačince při velkém vyhodnocení jsme s našimi rodinami předvedli 

také naše vydlabané dýně – letos se jich sešlo 32!, za které se rozdávaly poukazy na speciální hallowe-

enské focení, a pak už přišly na řadu děti v krásných maskách, kostýmec nebo i bez nich – všechny si 

zasloužily odměnu, a to jak sladkost, tak i medaili na památku. Zkrátka vůbec nikdo neodešel s prázd-

nou a tak to má přece při správném Halloweenu být!!  

Děkujeme všem našim dětem, rodičům i hostům za to, že se s námi přišli pobavit v tak velikém 

počtu, a moc se těšíme zase za rok… 

                  Za kolektiv vychovatelek ŠD Slovákova Alena Koutná 
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A zase luštění…  
Najdeš všechna slova v osmisměrce? 
 

K S T R O M E Č E K 

R O V K V D C E C A 

E O L Ě R E Í P O P 

Č C T E T M V I N R 

E E V R D L S C Á A 

V T E O O A O E V D 

S Č U Š Á L U K I M 

N O Y K V A K S R P 

Í V L O Č K Y Á A O 

H O R Y Í L E M J D 
 

ORKO MIKULÁŠ STROMEČEK JMELÍ 

OVCE OCET SNÍH PRSKAVKY 

JAR POD TROL SVÍCE 

VEČER DAR ČERT KAPR 

VÁNOCE ČEPICE LOS VLOČKY 

TUK SVĚTLO SMRK MED 

VĚTEV HORY SÁM 

Lajla Kubenová, 6. E 

___________________________________________________________________________ 

Bludiště 
ÚKOL: Najdeš cestu do středu? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Marková, 6. F 
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Vlajkování 2017 
Projekt společného vytvoření a vyvěšení družinové vlajky už pátým rokem neod-

myslitelně patří ke každoročním událostem ve školní družině na pracovišti Slo-

vákova.  
Vlajka je vždy symbolem určitého společenství, a tím naše školní družina bezpochyby 

je – vždyť se tu ke společné práci i zábavě denně schází přesně 150 mladších i starších dětí a 

jejich paní vychovatelky. Letos jsme opět dodrželi tradici a na vlajce se objevily všechny bar-

vy, kterými označujeme naše oddělení. K dekorování jsme již tradičně použili ten nejjedno-

dušší nástroj – naše ruce, které jsme obkreslovali na barevný podklad a poté vystřihli.  

Novou vlajku jsme slavnostně přivítali v úterý 21. 11. Odpoledne. A v pavilonu ŠD si 

vlajku můžete při cestě kolem naší školy prohlédnout i vy…                                                                                                                                                          

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 
Za děti a vychovatelky ŠD Slovákova Alena Koutná 

___________________________________________________________________________ 

Hurá do BRUNA 
V pátek 3. 11. 2017 jsme pro velký zájem našich malých výletníků navštívili br-

něnský park BRUNO.  
Padesátka dětí, která se na výlet dlouho dopředu těšila, 

si celé tři hodiny pobytu jaksepatří užila – trampolíny, skluza-

vky, kolotoče, prolézačky, podzemní i výškové chodby, ale 

také zmrzlina a různé dobroty – to vše neodmyslitelně k 

BRUNU patří. Největší oblibě se u dětí ale těší dvě atrakce – 

autíčka na závodní dráze a lodičky, kterými můžete křížem 

krážem brázdit vodní plochu.  

Těšili jsme se i na maskota parku – čápa Bruna, ale ten 

už zřejmě odletěl do teplých krajin, a tak jsme na něj tentokrát 

čekali marně. Třeba budeme mít štěstí příště! 

Vychovatelky ŠD 
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Pečeme perníčky, zdobíme stromeček… 
Adventní čas dětem většinou připadá nekonečně dlouhý – vždyť už se přece tolik 

těšíme na Ježíška a Štědrý den! A tak si každým rokem tyto 

dny u nás ve školní družině na Slovákové krátíme společným 

čtením vánočních příběhů, zpíváním koled a zimních písni-

ček, hrami a samozřejmě i vyráběním či kreslením.  
Pěknou tradicí, kterou vždy na konci listopadu se svou paní vy-

chovatelkou organizují děti ze žlutého od-

dělení, se u nás stalo pečení voňavých per-

níčků na ozdobení vánočního družinového 

stromečku. I ty letošní se povedly krásně a 

děti je s chutí v dalších dnech ještě pečlivě 

nazdobily barevnými polevami a uvázaly 

na červené stužky k zavěšení.  

Práci našich malých cukrářů si může-

te alespoň na fotografiích prohlédnout i vy, 

stejně jako náš letošní staročeský stromeček.                                                                                     
 

                                                                                                   Alena Koutná 

 

___________________________________________________________________________ 

Mikuláš 
(PaK) – V úterý 5. 12. již tradičně na naši školu zavítal Mikuláš s anděly a čerty.  

Pro letošní rok si masky oblékli vybraní žáci z 9. E a F, aby tak udrželi tradici této dět-

ské vánoční radovánky. Zavítali za žáčky prvního 

stupně, v rychlosti se však objevili také u dru-

hostupňáků. Některé děti měly namále, a tak slibo-

valy a slibovaly. Doufejme, že nezůstane jen u slibů 

 . 

Foto: Jana Čániová, Pavla Kotoučková 
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Přišel k nám Mikuláš…  

Kdepak, letos jen čerti a andílci! 
 

Po dlouhých dnech příprav se děti ze školní družiny Slovákova konečně dočka-

ly... Byl tu čtvrtek 7. 12. a sotva byste asi v tento den našli hodnější a vzornější 

děti, než právě v naší družině!   
Po mikulášské nadílce doma jsme dnes netrpělivě 

vyhlíželi Mikuláše v družinovém pavilonu, ale místo 

něj dorazila výprava čertů a andílků, aby dětem vyřídili 

od Mikuláše pozdravení a omluvu za to, že se už musel 

vrátit zpět do nebe a dostaví se zase až příští rok. Vrch-

ní čert ho ale zastoupil dokonale a ostatní mu zdatně 

pomáhali. Děti mikulášské družině přednesly řadu bás-

niček a říkadel, poté se pořádně zapotily a protáhly na 

čertovské dráze. Za splnění všech úkolů hned andílci 

přispěchali s nadílkou. Rozloučili jsme se společnou 

diskotékou, při které jsme si všichni uvědomili, že Vá-

noce už jsou skutečně za dveřmi...  

Děkujeme děvčatům ze 4. A SPgŠ a paní prof. Strbačkové za pomoc při přípravě odpo-

ledne, našemu Spolku rodičů a Jednotě COOP Boskovice za příspěvek na nadílku dětem. 

 

Za ŠD Slovákova Alena Koutná 

___________________________________________________________________________ 

Pohádkové předávání slabikářů 
Za účasti Křemílka, Vochomůrky a víly Knihomíry obdrželi prvňáčci ze ZŠ Bos-

kovice, pracoviště Slovákova své první Slabikáře.  
Slavnostní předávání se konalo ve středu 8. 12. v prostorách dětského oddělení Městské 

knihovny v Boskovicích. 

Žáci 1. F a 1. G se ocitli v pohádce. Zavedla je tam kouzelná víla Knihomíra a Křemílek 

s Vochomůrkou. Děti pohádkovým postavám předvedly, že se toho od začátku školního roku 

hodně naučily. Každý si odnesl pohádkový zážitek, Slabikář, medaili čtenáře a malý dáreček. 

Už nyní se prvňáčci těší na další návštěvu knihovny, aby si zde zapůjčili knížky, které si sami 

přečtou. 

Jana Čániová 
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Čas na komiks… 
Do šesté třídy naší školy chodí velmi šikovná malířka Eliška Štefaňáková. Jistě o 

ní brzy ještě uslyšíte, neboť se jí splnilo veliké přání a vydala knihu svých komik-

sů. Eliška si také pro vás přichystala vánoční komiksový příběh s názvem Bedří-

šek. Přejeme vám hezké počteníčko! 
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Nakreslila Eliška Štefaňáková, 6. F 
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Osmisměrka 
Jak jsi pozorný? To si ověř v následujícím úkolu. V osmisměrce vyhledej a pře-

škrtni tato slova: 
 

dárky kapr sněhová vločka 

sníh stromeček sněhulák 

Vánoce zima zlaté prasátko 

 

 
Anna Marie Marková, 6. F 

___________________________________________________________________________ 

Křížovka pro prvňáčky 
 

        

        

        

        

        

        

1. Co nám dává ovce? 

2. Čeho je symbolem srdce? 

3. Opak slova „den“. 

4. Máma, táta, děti tvoří dohromady … 

5. Na Vánoce pečeme vánoční … 

6. Kdo nám nosí dárečky?                                                                         

Tajenka: Těšíme se na _ _ _ _ _ _ .                                                           

Žaneta Husáková, 6. F 
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Za Stonožkou do Prahy  

aneb Úspěch v soutěži Medicína v historii 
Toho dne nás přivítala sytě modrá obloha bez mraků a slunce svítilo, jako by ani 

nebyl prosinec. A když jsme vstoupili do chrámu, ocitli jsme se uvnitř drahoka-

mu, který zářil světlem dopadajícím skrze skleněné vitráže.  
Bylo 1. prosince a v kate-drále sv. 

Víta na Pražském hradě se konala mše sva-

tá pro Stonožku celebrovaná kardinálem 

Dominikem Dukou.  

Hnutí „Na vlastních nohou“ – Sto-

nožka je dobrovolná humanitární a mírová 

organizace, v níž děti pomáhají jiným dě-

tem. Byla založena roku 1990 Češkou žijící 

v Norsku paní Bělou Jensen. V hnutí pracu-

jí dnes tisíce dětí a stovky učitelů v českých 

školách. Děti malují vánoční přání, získá-

vají finanční prostředky organizováním 

Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na 

pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa. 

Stonožka spolupracuje s Armádou České republiky, jejíž vojáci pak opravují či vybavují 

školy a nemocnice v místě svého působení na zahraničních misích. Další spolupráce probíhá 

nově s Fakultní nemocnicí a Západočeskou univerzitou v Plzni.   

Během působivé mše, prokládané vystoupením velkého pěveckého sboru, paní Běla 

předala zástupcům plzeňské nemocnice a univerzity stonožkový dar – šek na 500.000 Kč. 

Tyto peníze podpoří výzkum léčby Crohnovy nemoci, kterou trpí u nás i mnoho dětí. 

Po mši pak proběhlo v prostorách arcibiskupského paláce předání cen vítězům letošní 

výtvarné a literární soutěže Medicína v historii.  

Je nám ctí, že jednu z cen mohla převzít i žákyně 1. F naší školy Antonie Vítková.  

Myslím, že mimořádnost celé akce spočívá právě v její myšlence, kdy jedni pomáhají 

druhým. A doufám, že jas slunce, provázející nás tímto dnem, symbolizuje naději, ke které se 

většina z nás upíná.                                                                                                               
 Text a fot: Pavlína Vítková 

__________________________________________________________________________ 

Jak se slaví Vánoce v jiných zemích 
Tak, děti, blíží se Vánoce a vy jste už napsali Ježíškovi, co byste chtěli pod 

stromeček. No ale já vám něco prozradím, ne všichni slaví Vánoce jako my.  
Tak třeba, jestlipak víte, kdo nosí dárky? Ano, je to Ježíšek, ale v Americe není Ježíšek, 

tam je totiž Santa Claus. My dostáváme dárky vždy kvečeru, no ale v Americe dostávají dárky 

až druhý den ráno. Anebo si představte, že na Ukrajině nikdo dárky neroznáší. Oni ty Vánoce 

slaví tak, že jsou všichni spolu a že hrají nějaké hry apod. A třeba ve Švýcarsku nosí dárky 

Mikuláš.  

No, prostě každý slaví Vánoce jinak. Ale pamatujte, Vánoce nejsou jen o dárcích, je to 

hlaně o rodině a blízkých, kteří slaví Vánoce spolu.                  

Nathalie Malinová, 6. F 
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E-twinning 
V letošním školním roce jsme zahájili spolupráci v mezinárodním projektu 

„Smurfs in Europe“ (Šmoulové v Evropě). Spolupráce probíhá přes platformu e-

Twinning. 
Cílem této aktivity je umožnit učitelům 

a žákům spolupracovat s jinými evropskými 

školami v on-line bezpečném prostředí a sdí-

let zde různé dokumenty, texty, fotografie, 

prezentace, společné nástěnky, komunikovat 

přes skype, mail nebo chat ve společném 

prostředí Twinspace. Práce na projektu pro-

bíhá zčásti  v hodinách anglického jazyka a 

především v rámci  kroužku E-Twinning, 

který navštěvuje 24 žáků z ročníků IV. F, G 

naší školy.  

Koordinátorem projektu „Smurfs in Europe“ je Francie a v projektu spolupracuje 43 ev-

ropských škol, z nichž každá  má  svou partnerskou školu ve Francii. Naše partnerská škola se 

nachází v oblasti Arvanches (La Manche),  poblíž Mont-Sant-Michel v severozápadní Francii. 

Název školy je André Parisy.  

Naším prvním úkolem bylo vyčkat na zásilku z Francie, kterou do naší školy doručí vy-

slanec z řad francouzských Šmoulů a v dopise nám sdělí, jaké budou naše první úkoly. Na 

toto setkání jsme se pečlivě připravovali, vybavili jsme se kostýmy Šmoulů a trénovali jsme 

1. odpal českého „Rakeťáka Šmouly“ do partnerské země s odpovědí na dopis.  

Dne 18. 10. jsme obdrželi očekávanou 

zásilku z Francie! Přišel nám poštou dopis od 

partnerské školy a v dopise přicestoval do 

naší školy i francouzský šmoulí delegát ve 

svém letadle. 

Dopis jsme si společně přečetli a pře-

ložili a pustili jsme se do plnění úkolů. Nej-

prve jsme museli francouzského Šmoulu 

provést naší školou, dalším požadavkem 

partnerské školy bylo nafotit naše sešity a 

pouzdra. Zpáteční balíček, který připravuje-

me, bude vybaven vlajkou ČR, puzzlemi ČR a dopisem s informacemi o naší zemi, hlavním 

městě Praze a v neposlední řadě o naší škole a Boskovicích. Začali jsme dopisy, ve kterých 

děti představují sebe. 

Dne 1. 11. jsme obdrželi další očekávanou zásilku z Francie, a to balíček s puzzlemi 

Francie a francouzskou vlajku!   

Společně jsme si v kroužku vyhledali základ-

ní informace o Francii, ukázali jsme si naši partner-

skou školu na mapě a s nadšením jsme se pustli do 

skládání puzzlí. Všechny úkoly zadané  našimi 

partnery jsme tedy splnili a nezbývalo, než připravit 

k odeslání náš projektový balíček.  

 

Zdroj: http://proslov.webnode.cz/e-twinning/ 
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Rozhovor s baskytaristou 
Ve čtvrtek 14. 12. K nám na pozvání paní učitelky Kotoučkové přijeli muzikanti 

z Blanska, aby nám navodili vánoční atmosféru mnohými koledami. V jídelně 

školy se sešli nejprve žáci prvního, poté i druhého stupně. Během koncertu se 

nejen zpívalo a hrálo, ale také soutěžilo. Po skončení hudební akce redaktorky 

našeho časopisu požádaly jednoho 

z hudebníků, baskytaristu Martina 

Müllera, o krátký rozhovor. 
1. Jak dlouho se již věnujete hudbě? 

Třicet tři let. Mám třicet devět let, tedy 

jsem začal hrát ve svých šesti letech.  

2. Jak jste se dopracovali na tuto úro-

veň? 

Začal jsem hrát nejprve na piano. Byl 

jsem samouk a tento nástroj jsem si vy-

bral, protože se mi líbil. Pak jsem přes-

toupil na baskytaru.  

3. Jak vznikla Vaše skupina?  

Vesměs to byla náhoda. Nejprve mi otec pomohl dostat se do jedné kapely, pak jsem začal 

tvořit svá první díla.  

4. Jak jste se seznámili. 

Blansko je malé, poznat se bylo snadné.  

5. Jak dlouho spolu hrajete? 

Sedm let. 

6. Kde všude vystupujete? 

Vystupujeme po celé Evropě. V sálech, kostelech, školách, …   

Taková zajímavost: za rok najezdíme kolem 5 000 km.  

7. Jaká je Vaše oblíbená vánoční píseň? 

Moje oblíbená je Purpura. Jinak se mi líbí americké jazzové písně. 

8. Jaké bylo Vaše největší publikum? 

Kolem tři sta dětí. 

9. Jaký byl Váš nejlepší koncert? 

Nejlépe se nám hrálo zde. 

10. Jaký největší úspěch měla Vaše skupina? 

Největší úspěch je, když to děti baví. 

11. Co byste si přáli jako skupina od Ježíška? 

Od Ježíška si přejeme mír a lásku. 
 

Děkujeme za rozhovor.                               Lajlá Kubenová 6. E, Rozálie Barešová 8. F 

___________________________________________________________________________ 

Vánoční dílničky 2017 
…byly i letos očekávaným zpestřením adventního času v naší družině. Přípravě přání-

ček, ozdob a malých dárečků jsme se společně s našimi praktikantkami ze SPgŠ věnovali ve 

čtvrtek 14. prosince, a aby nám šla práce lépe od ruky, poslouchali jsme nebo i společně zpí-

vali naše krásné české a moravské koledy. Snad naše dárečky i o těchto Vánocích přinesou 

mnoho radosti, kterou přejeme o blížících se svátcích i Vám…       

                 Děti a vychovatelky ŠD  
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Anketa 

o novém názvu školního časopisu 

pro naše nejmenší čtenáře 
 

Ahoj kluci a holky, 

 

přinášíme Vám speciální vánoční vydání školního časopisu, které je určeno jen a 

jen vám, našim prvostupňákům. Líbí se vám? Chtěli byste takový časopis dostá-

vat pravidelně? Pokud jsou vaše odpovědi kladné, rádi bychom vám dali mož-

nost podílet se nejen na tvorbě formou příspěvků, ale také na novém názvu. Ná-

zev Slováček nesl náš školní časopis více jak 10 let a byl určen většinou pro žá-

ky druhého stupně. Proto vám chceme dát se změnou zaměření na nejmenší čte-

náře možnost název změnit. Popřemýšlejte a své nejpovedenější názvy ode-

vzdejte prostřednictvím svých paní učitelek na vyplněném a odstřiženém anket-

ním lístku šéfredaktorce časopisu paní učitelce Pavle Kotoučkové 

 

do 19. ledna 2018. 
 

Už teď se těšíme na vaše nápady! 

Pokud se vám však název Slováček líbí, napište i tento název mezi své favority. 

O novém názvu budeme v příštím měsíci hlasovat. 

 

---------------------------------- ---------------------------------- 
Anketní lístek 

Nápady pro nový název školního časopisu určeného pro čtenáře 1. stupně:  

 

1/ ………………………………………………………………………………………............ 

2/……………………………………………………………………………….……………… 

3/ …………………………………………………………………….………………………… 

 

Třída: ……………... Třídní učitelka:………………………………………………………… 

 

Děkujeme za Vaše ohlasy. 


