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  Pomeranč 

Ročník: 12                                leden, únor 2018                                 Číslo: 50 

 

Editorial: 
Milí čtenáři Pomeranče, 
 

sami jste rozhodli, že právě 
50. číslo našeho školního ča-
sopisu ponese tento šťavnatý 
název. Jedinými zájemci 
v anketě o nový název časopi-
su se stali prvňáčci od paní 
učitelky Čániové. Ze všech 
jejich nápadů nás nejvíce 
oslovil právě tento.  

A do čeho se budete moci 
zakousnout v tomto zatím 
zimním čísle? 

Jaro ťuká na vrátka a spo-
lečně s ním přichází březen – 
měsíc knihy a čtenářů. A čte-
náři jste již všichni, kteří čtete 
tento časopis. Ale nejen čte-
náře najdete na naší škole. 
Věřte – nevěřte, jsou mezi 
vámi také spisovatelé. A o 
dvou z nich se dočtete právě 
v tomto čísle. 

Abychom podpořili vaše 
čtenářské zkušenosti, uveřej-
ňujeme také několik zajíma-
vých příběhů, které se pojí se 
soutěžením. Těšíme se na Va-
še odpovědi, které můžete 
zasílat přes paní učitelky či na 
e-mail šéfredaktorky.  

A kdo navštěvuje školní 
družinu, ten se jistě v časopise 
také najde. 

Hezké počteníčko! 
 
    Pavla Kotoučková (PaK) 

Velká výtvarná soutěž 

„Plakát pro Česko čte dětem 2018“ 
Naše školní družina Slovákova je registrovaným 

členem tohoto celostátního hnutí už šestým rokem. 
Mezi akce, které průběžně v rámci kampaně pořádáme 

a kterým se věnujeme již tradičně na počátku nového kalen-

dářního roku, je soutěž malých výtvarníků a návrh plakátu 

pro daný rok.  

Nejinak tomu bylo i le-

tos, kdy se necelé dva týdny 

od 8.–19. 1. všechny děti 

s chutí věnovaly kreslení a 

malování. Malí umělci si 

sami zvolili formát práce i 

techniku, mohli se také roz-

hodnout, zda budou pracovat 

individuálně či skupinově. 

V pátek 19. 1. jsme se 

s velkým očekáváním sešli 

ke slavnostnímu vyhlášení 

nejlepších autorů. 

A na další straně se 

dozvíte jména vítězů! 

 

 
(pokračování na další straně) 
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Velká výtvarná soutěž 

„Plakát pro Česko čte dětem 2018“ 
(pokračování ze strany 1)  
Oceněnými malíři z naší školní družiny, kteří obsadili příčky 

nejvyšší, jsou: 

 

1. místo: Tonička Vítková, Vítek Sychra, Kuba Sivera, On-

dra Kopečný a Kristýnka Páralová 

2. místo:  Lilianka Klevetová, Betynka Ševčíková, Ruda  

  Mičín, Barunka Kratochvílová + Jolanka  

  Odehnalová 

3. místo:   Šimonek Sedlák, Sam Nešpor, Julinka Spoustová, 

Barunka Fuksová + Beritan Ergin, Peťka Daňková 

+ Markétka Borková 

 

 

 

 

K velkému úspěchu gratulujeme a zároveň děkuje-

me všem našim dětem, které s chutí a radostí tvořily, svo-

je práce dokončily a podpořily tak tento úžasný projekt 

pro děti. 

 

Za ŠD Slovákova Alena Koutná             
__________________________________________________________________________________ 

Odpoledne tříkrálové 
Do roku 2018 děti ze školní družiny Slovákova skočily rovnýma nohama! Hned 

ve čtvrtek 4. ledna na ně v odděleních čekala milá návštěva… 
Do naší družiny se přišli podívat Tři králové se svou tradiční písničkou… Dětem se 

představili a v rozhovoru o vánočních svátcích, dárcích i o tříkrálové tradici a při vyrábění 

korun jsme strávili společně celé odpoledne. Při odchodu se nám královská trojice zapsala na 

dveře, aby u nás štěstí a zdraví zůstalo celý nový rok. 

ŠD 
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Čas na komiks… 
(PaK) – Milí kamarádi, přinášíme Vám další krásný komiks z dílny Elišky Šte-

faňákové, o které jste se již dověděli v minulém čísle. 
Eliška vydala svůj první sešit komiksového příběhu Teodorova smečka a z něj je právě 

tato ukázka. Celý příběh má 80 stran, takže nyní Vám předkládáme malou ochutnávku. Pokud 

byste se chtěli dovědět, jak to s pejsky dopadne, můžete si u Vaší paní učitelky tuto knížku 

objednat. K zapůjčení bude také v nově otevřené knihovně na 2. stupni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakreslila Eliška Štefaňáková, 6. F 
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Pozvánka 
(PaK) – Protože jsem velmi rádi, že je Eliška žákyní naší školy, uspořádali jsme 

s jejími spolužáky ze 6. F křest Eliščiny komiksové knihy spojený s autogramiá-

dou. 
Součástí této malé slavnosti bude otevření nově zrekonstruované školní knihovny a 

oslava vydání 50. čísla časopisu, který právě držíte v rukou. Pokud byste rádi i Vy přišli pod-

pořit tuto krásnou akci, jste srdečně zváni. Každý z Vás tak může obdržet krásný obrázek s 

podpisem přímo od autorky. 
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Rozdíly 
ÚKOL: Ukaž, jak jsi pozorný, a najdi 10 rozdílů. 

Nathalie Malinová, Gabriela Veselá, 6. F 

___________________________________________________________________________ 

 

5 minut angličtiny 

1. Víte, jak se řekne únor anglicky? 

a) January  b) Friday  c) February    d) December 

 

2. Najděte v prvním úkolu jedno slovo, které se 

logicky nehodí mezi ostatní, a vysvětlete 

proč. 

 

Rozálie Barešová, 8. F 
Foto: http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi-hobby/2017-02-09-zahradnikuv-rok-unor-je-pro-zahradnika-

pokynem-ke-startu-29097 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjghYm_gcPZAhVOJVAKHbLrCsEQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi-hobby/2017-02-09-zahradnikuv-rok-unor-je-pro-zahradnika-pokynem-ke-startu-29097&psig=AOvVaw2MdFiE4buch9sgO7AZfXX1&ust=1519714077034672
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Fashoin show v družině 
Děvčata z Klubu správných holek, který v naší družině od začátku školního roku 

nově pracuje, si pro své kamarády několik týdnů pečlivě připravovala malou 

módní přehlídku neboli fashion show, jak se ve světě módy správně říká…  
V úterý 23. ledna se na přehlídkové molo proměnila chodba družinového pavilonu a po 

něm za potlesku diváků a doprovodu hudby naše malé modelky předvedly svoje modely hned 

ve dvou provedeních. A že se bylo na co dívat! Nahlédnou můžete i vy... 

ŠD 

 

                      
 

 

 

Spojovačka pro 4. a 5. třídy 
 

ÚKOL: Spoj podstatná jména z prvního sloupečku se vzorem z druhého sloupeč-

ku, který jim odpovídá.  
  

 jméno            vzor růže 

 člověk                       vzor stavení 

 maminka                   vzor kost 

 čtení         vzor žena 

 opice       vzor hrad 

 moc                           vzor pán 

 článek                        vzor město  
 

                                                            

   Nathalie Malinová, 6. F 

Foto: http://www.skoladotykem.cz/uploads/tx_skola/CJ5-VM-ZS-Husova-Liberec-Podstatna-

jmena-letem-svetem_01.pdf 
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Křížovka ve sloupečcích 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Co má skořápku 2. Jarní květina 

3. Vyfouklé ozdobené vejce 4. Volno pro děti školou povinné 

5. Kur domácí 6. Roční období 

7. Jarní měsíc 8. Spletený svazek proutků 

9. Divoký králík (rod ženský) 10. Velikonoční bochník 

Tereza Smutná, 7. F 

___________________________________________________________________________ 

Příběh na klíčová slova 
(PaK) – Už jste o něm slyšeli? Nebo jej dokonce někdy zkusili napsat? Anebo 

možná nevíte, co to jsou klíčová slova?  
Vymyslete krátký příběh, v němž se objeví tato zadaná slova: 

 

 

zahrada, duha, fontána, sluneční, bylinný 
 

 
Slova mohou být v jakémkoli pořadí, na jakémkoli místě v textu a můžete je skloňovat i 

použít víckrát. Důležité je, aby byl příběh promyšlený a originální. Své texty nám můžete 

zaslat na e-mail šéfredaktorky časopisu: pavla.kotouckova@email.cz nebo předat přes Vaše 

paní učitelky. My si je přečteme a nejzdařilejší vytiskneme v příštím čísle. Už teď se moc 

těšíme! 

 

mailto:pavla.kotouckova@email.cz
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6. ročník závodů psích spřežení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelikož letošní zima zatím sněhové nadílce příliš nepřeje, využili jsme několika 

málo dnů, kdy areál hřiště ZŠ Slovákova přece jen pokryla vrstvička sněhu a 

v úterý 23. ledna 2018 se zde shromáždila přibližně stotřicítka dokonale připra-

vených a odhodlaných závodníků.  
Sešly se tu děti ze školní družiny, aby si poměřily svoje síly a rychlost v závodě „psích 

spřežení“. Myšlenka závodu, který dětem vzdáleně přiblíží život v severských krajinách, 

vznikla v družině již před pěknou řádkou let a je naší každoroční zimní zábavou. Závodníci se 

v první řadě musí samostatně dohodnout a utvořit trojice, nejlépe smíšené ze starších a mlad-

ších dětí a rozdělit si úlohy – dva jsou eskymáčtí psi, kteří běží a táhnou po vymezené trase na 

saních třetího. Ten by měl být nejmenší a nejlehčí z trojice, aby sáňky mohly rychle ujíždět. 

Do cíle se na povel vydaly vždy dvoje sáně, kterým se měřil čas. A mnohdy šlo jen o setinky 

vteřin – tak byly výkony našich závodníků vyrovnané! Po projetí posledních závodních saní 

už hurá do tepla a připravit se na slavnostní vyhodnocení.                                                                                                           

Absolutním vítězem letošního závodu se stala trojice Nikolasek Toman, Kristýnka Dostálová 

a Michellka Porubská s časem 7:06, 2. místo obsadila sestava Míša Černý, Šimonek Sedlák a 

Tadík Skopal s časem 7:33 a bronzové místo získal dívčí tým Julinka Janků a Julinka a Ella 

Andrlíkovy s časem 7:50. Drobné odměny nebo sladkost si zaslouženě odnesly i všechny 

ostatní děti. Blahopřejeme a všem závodníkům děkujeme za jejich strhující výkony!! 

Za ŠD Slovákova Alena Koutná 
__________________________________________________________________________________ 

Vitamínová bomba aneb Náš ovocný salát 
Čtvrtky jsou v zeleném oddělení naší školní družiny vy-

hrazeny praktikantkám ze SPgŠ, které zde v rámci učeb-

ní praxe s dětmi tráví celé odpoledne a samostatně si 

připravují program. 

18. ledna jsme se společně naučili připravovat 

ovocný salát, protože zvlášť v zimě není vitamínů nikdy 

dost. A tak jsme se po povídání a hrách vrhli na krájení a 

míchání nejrůznějších druhů ovoce, které nám paní vy-

chovatelky připravily. Výsledkem byla ta nejlepší druži-

nová svačinka na světě! Pochutnali jsme si všichni bá-

ječně a už teď se těšíme, co pro nás naše paní vychovatelky vymyslí příště!                                                                                            

ŠD 
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Příběh na pokračování…  
Máte rádi zimu? Pojďte se teď s námi začíst do příběhu Lajly Kubenové, žákyně 

6. E, která si pro Vás připravila příběh na pokračování.  
Pokud byste na něj rádi navázali a napsali nám, na jakém místě se sourozenci ocitli a co 

zde zažili, moc rádi si Vaše příběhy přečteme a otiskneme Vaše zajímavá pokračování. Nebo 

nám namalujte obrázek, který zachytí tajemnou krajinu!  

 

Zajetí Zimou 

část 1. 

Píše se rok 1850. Venku byl sychravý větrný den. Ve městě byl jen málokdo. Prodavači 

měli mrzutou náladu a už se těšili na večerní hodiny, kdy budou moci zavřít krám. My se však 

přesuneme na úplný kraj města. Do čtvrti, kde si stavěli domy největší boháči. Zaměříme se 

na velký dům s ohromnou zahradou. Bydlí v něm bohatý Kristian Winder se svou ženou Emi-

ly Winderovou a jejich sedmi dětmi. Budeme si vyprávět o jedné z nejmladší (po ní byli ještě 

tři bratři). Jmenuje se Ava Winderová a má třináct let. Její druhý nejmladší bratr Vilém se 

naučil teprve před pár týdny chodit. A jde mu to skvěle! Skoro každý den chodil na procház-

ky. Paní Winderová si přála, když nebude smět kvůli nejmladšímu Alexandrovi jít na pro-

cházku, aby šla s Vilémem jedna z jeho tří starších sester. Dnešní den je na řadě Ava.  

Nabručeně se zeptala brášky: „Opravdu chceš jít v tomto počasí ven?“  

„Ano! Ano!“ zajásal Vilém bez rozmýšlení.  

Ava ho chytila za ruku a šla si s ním obléci kabát, aby už co nejdříve měla tu otravnou 

procházku za sebou. Komorná Júlie pomohla Vilémovi se obléci. Za chvíli byl připraven a 

Ava vykročila čapím krokem, Vilém za ní pomalu cupital. Ava mířila přes louku za jejich 

domem k hájku na kopci. Na kraji hájku se Ava posadila, otevřela si knihu a brášku nechala 

pobíhat a hrát si v její blízkosti. Vilém běhal, skákal a bavil se, když tu spatřil malého havrán-

ka s narudlým peřím. Vilém za svůj krátký život viděl 

spousty havranů a dobře je znal. Takovéhoto tu však ni-

kdy neviděl. Havránek zakrákal a Vilém s hrůzou spatřil, 

že tento havran má zuby! Pták se po Vilémovi rozlétl. 

Vilém začal zoufale utíkat, skákal přes kořeny, popadané 

stromky, pařezy a shnilé větve. Běžel pořád hlouběji a 

hlouběji do lesa, když tu se zem pod ním probořila a on... 

„Viléme! Viléme! Už musíme jít domů!“ křičela 

Ava. „Viléme!“  

Byla čím dál zoufalejší. Šla do hájku a snažila se 

brášku najít. Jak šla, proběhl jí mráz po zádech, neboť 

spatřila velký tunel a na jeho kraji bráškovu šálu. Bála se 

tam jít, ale jestli je bráška tam! Rozhodla se. Šla tunelem 

poměrně dlouho, když tu uviděla světlo a malou postavu. 

Když vyšla z tunelu a spatřila, na co bráška hledí, zůstala 

vedle něho stát a dívala se spolu s ním na zasněženou 

krajinu...         

Lajla Kubenová, 6. E 
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Medailonky žáků naší školy 
Chodí na 1. stupeň a už mají za sebou své první velké úspěchy. O kom že je to 

vlastně řeč? O žácích, kteří vynikají v některém ze svých koníčků.  
Máte i vy ve třídě někoho výjimečně nadaného a chtěli byste si o něm v příštím čísle 

přečíst? Napište do redakční rady jeho jméno a třídu a my se postaráme, aby se i ostatní o 

tomto spolužákovi dověděli víc. 

 

Adam Kubín 
Je žákem 5. F. Narodil se 19. 12. 2006 v Olomouci. 

V současnosti bydlí v Mladkově. Ve škole ho baví vlastivě-

da a Čajs.  

Adam Kubín chce být spisovatelem a již napsal knížky 

Kocour na útěku (je k vypůjčení v Knihovně Boskovice i ve 

školní knihovně) a Cesta do pravěku. Teď píše o Titaniku a 

má již dvacet stran. Touto činností se zabývá už pět let. Ptala 

jsem se, o čem převážně píše. Na žádný žánr se však neza-

měřil. Adam mívá šťastné konce, takže si klidně můžete bez 

obav počíst.  

Adam chodí do dramatického kroužku a baví ho také 

herectví.  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Petr Novák 

Je žákem 5. E. Narodil se 6. 9. 2006 v Boskovicích, kde také bydlí. Ve škole ho baví dě-

jepis a tělocvik. 

Petr Novák je výborným hercem. Hrál již v divadlech: Romeo a Julie, Budulínek a ve 

školním vánočním divadle Jak se Honza učil latinky.  

Ptala jsem se Petra:  

„Jaký jsi měl pocit při hraní Vánočního divadla?“  

„Nejdřív blbý! Pak jsem se rozehrál.“  

Paní učitelka ho chválila: „Výborně zahrál roli hloupého Honzy v pohádce Boženy 

Němcové: Jak se Honza učil latinsky. Překvapil i sám sebe, jaký je herec.“  

Dále jsem se Petra ptala, jestli v dospělosti využije svůj talent a stane se hercem. Petr 

však neočekávaně odpověděl, že radši by byl truhlářem.  

 

(Fotografie Petra Nováka nebyla do uzávěrky časopisu dodána) 

 

 

Lajla Kubenová, 6. E 

Foto: Pavla Kotoučková 
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Valentýnský týden 
Legendou o svatém Valentýnovi zahájily v pondělí 12. 2. 2018 děti ze školní dru-

žiny Slovákova letošní již tradiční Valen-

týnský týden.  
Připomněli jsme si, jak je důležité využít 

každou příležitost k obdarování svých nejmilej-

ších alespoň malou drobností, která nás kromě 

naší snahy a trpělivosti vůbec nic nestojí, ale 

přitom tolik potěší.  

Děti si ve svých odděleních vyráběly nej-

různější „valentýnky“, srdíčkové zápichy, věneč-

ky i veselá srdíčková zvířátka. Všem obdarova-

ným přejeme spoustu radosti!! 

ŠD 

___________________________________________________________________________ 

Sobota v Laser game aréně 
Brněnskou arénu jsme s družinou v minulosti navštívili již několikrát a pro dob-

rodružství a napětí, které tam děti prožijí, je u nich velmi oblíbená.  
Do Brna jsme tentokrát vyrazili v sobotu 17. 

února brzy ráno. Děti byly už předem rozděleny 

do šesti osmičlenných týmů, které se během dopo-

ledne vzájemně utkaly po dvojicích ve třech ko-

lech. Každá hra má vždy svého vítěze, ale pro nás 

byly tentokrát jedničkami všechny naše děti, které 

celý výlet zvládly s dobrou náladou a naprosto 

vzorným chováním, za které určitě zaslouží po-

chvalu!!  

ŠD 

___________________________________________________________________________ 

 

Výtvarná soutěž 
(PaK) – Milý žáci 1. stupně! Malujete rádi? Pak je tato výtvarná soutěž přesně 

pro Vás! 
Blíží se jaro a s ním přicházejí tradiční křesťanské svátky – Velikonoce. Namalujte nám 

tedy obrázek volnou technikou na jakýkoli formát papíru na téma:  

 

„Co pro tebe představuje jaro?“ 
 

Nejkrásnější obrázky budou vystaveny v prostorách 

školy a vítězové, kteří se umístí na předních příčkách, obdr-

ží od naší redakce malou sladkou odměnu. 

Už teď se moc těšíme na všechny Vaše obrázky, které 

prostřednictvím své paní učitelky doručte do rukou šéfredaktorky časopisu paní učitelce  

Kotoučkové do 13. dubna 2018! 

Foto: http://www.humr.cz/tipito/5-zpusobu-jak-privitat-jaro/ 
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Obrázek 

 

 
Michaela Cvrkalová, 6. E 
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Popletený příběh 
 

ÚKOL: Očísluj odstavce tak, aby byl příběh ve správném pořadí. Jak dopadne 

tato pohádka? 
 

č. _____ Jednou v létě maminka napekla koláčů, odlila do 

láhve malinové šťávy a řekla Karkulce: „Babička u nás už 

měsíc nebyla. Dones jí to a vyřiď jí, ať se k nám brzo přijde 

podívat!“ Karkulka vzala košíček s koláči a malinovou šťá-

vou a šla.  

 

č. _____ Chtěl mluvit dobráckým hlasem, aby Karkulku ne-

polekal, ale neuměl to, v hubě mu to skřípalo, jako by se o 

sebe třely rezaté hřebíky. Karkulka nikdy předtím vlka ne-

viděla. Myslela si, že je to velký pes. 

 

č. _____ Došla k potůčku. Byl parný den, Karkulka neodo-

lala, položila košíček s koláči do trávy a zula se. Bosýma nohama se cachtala ve vodě, vo-

da ji příjemně chladila, sluníčko uspávalo. Vtom se před ní na druhé straně potoka rozhr-

nulo křoví a z křoví vyšel vlk. „Dobrý den, Karkulko. Kampak, kam?“ zeptal se.  

 

č. _____ Byla jednou jedna hodná a roztomilá dívenka. Kdekdo ji měl rád, ale maminka a 

babička ji měly nejradši. Babička jí upletla červený čepeček, karkulku, a podle toho če-

pečku jí říkali Červená karkulka. Babička bydlela na samotě, v chaloupce za lesem. Ne-

chtěla se stěhovat do vsi, v chaloupce za lesem si zvykla – a co by si bez ní byli v zimě 

počali zajíci, srnky a ptáčkové! Vždycky pro ně měla něco dobrého na zub nebo do zo-

báčku.  

 

č. _____ Chtěl mluvit dobráckým hlasem, aby Karkulku nepolekal, ale neuměl to, v hubě 

mu to skřípalo, jako by se o sebe třely rezaté hřebíky. Karkulka nikdy předtím vlka nevi-

děla. Myslela si, že je to velký pes. 

 

č. _____ Maminka za ní ještě volala: „Karkulko, nehoň se cestou za motýly, nekoupej si 

nožičky v potoce! Jdi rovnou, ať nezabloudíš!“ Karkulka kývala hlavou, že slyší, až se jí 

copánky házely na zádech. Dostala se za ves, přeběhla jednu mez, přeběhla druhou mez, a 

už před ní stál vysoký les. Karkulka šla a šla, travičkou, po mechu, a lidem na polích a 

skřivánkům nad polem už byla z doslechu. 

 

 

Připravila Nathalie Malinová, 6. F 

Obrázek: https://pixers.cz/obrazy-na-platne/cervena-karkulka-karikatura-62496465 

 


