
 



          Úvodník 
Milí čtenáři, 

zatím se ještě stále nezavřely školy díky Covidu, a tak jsme si pro vás 
přichystali druhé číslo Školáčku. Vánoce už jsou za dveřmi a myslím, že 
všichni už se těšíme na vůni cukroví nesoucí se po celém domě, zdobení stromečku a také na 
to, co nám Ježíšek tento rok zase nadělí. Ale také samozřejmě na vánoční pohodu a konečný 
odpočinek od učení, který si jak my, žáci, ale také paní učitelky a učitelé, určitě zasloužíme. 
Také doufejme, že nám na ty Vánoce napadne aspoň trošku sněhu, ve kterém bychom se 
mohli pořádně vyblbnout a byly by to bílé Vánoce, jak se patří. Ale jestli moc nemáte rádi 
sníh a radši byste si poslechli nějaké vánoční koledy, můžete se přijít podívat na Zpívání v 
parku nebo v kostele (pokud nám to covid dovolí). A jestli se vám ani tak nikam nechce, 
můžete si třeba vychutnat nové číslo Školáčku s teplým čajem a talířkem cukroví zachumlaní 
v dece. Přejeme vám krásné prožití vánočních svátku a hodně štěstí do nového roku 2022, 
Váš Školáček. 

                                                                                                                                           
Denča 

Ze školní družiny 
Milí čtenáři, 

ráda bych vás prostřednictvím Školáčku informovala o činnosti ŠD v uplynulém čtvrtletí. Naše děti se 
v tomto období zúčastnily hned několika výtvarných soutěží. Práce našich dětí byly odeslány do Brna 
do výtvarné soutěže pořádané hnutím Brontosaurus ,,Máme rádi přírodu“. Další soutěží, které jsme se 
zúčastnily, byla výtvarná soutěž na téma ,,Legendy našeho regionu“, kterou organizuje naše obec ve 
spolupráci s polským Paczkowem. Dne 26. listopadu byla rovněž ukončena soutěž Anděl 2021, kterou 
organizuje školní družina ve spolupráci s obcí Supíkovice. Do soutěže byla přihlášena spousta 
krásných andělů a andělíčků. Některá dílka vznikala přímo ve školní družině pod šikovnýma ručkama 
vašich dítek. O umístění v této výtvarné soutěži rozhodnou senioři naší obce na jejich vánočním 
setkání a s výsledky vás seznámíme v následujícím čísle Školáčku. 

Jak jsem již informovala v minulém vydání, běží v ŠD projekt,, Zdravá záda.“ Děti již ovládají cviky 
na protažení, uvolnění a stabilizaci páteře. Věnujeme se zde také nácviku bráničního dýchání. Myslím, 
že zařazení tohoto projektu do činnosti ŠD bylo dobrou volbou. Děti se tak protáhnou, uvolní napjaté 
svalstvo po celodenní sedavé činnosti. 

V měsíci říjnu proběhly rovněž tři projekty z Šablon II. Děti vyráběly dekorace z přírodnin a oblázků. 
Průvodkyní v této činnosti nám byla paní Burďáková. Děti si z tohoto projektového dne odnesly domů 
krásné výtvory, na které byly náležitě pyšné. Další projekt byl den zaměřený na léčivé účinky rostlin. 
Děti se naučily nasbírat šípky a způsob, jak se z nich vyrábí lahodný a hlavně zdraví prospěšný čaj, a 
to pod vedením paní Lukešové. Znáte techniku kresby pravou mozkovou hemisférou? Naše dědi už 
ano, naučila je to v projektovém dni lektorka této zajímavé výtvarné techniky paní M. Vašutová. Děti 
se naučily spoustu fíglů a zjistily, že kreslit se naučí opravdu každý. 

Všem lektorkám a průvodcům, kteří nám při těchto projektových dnech pomáhají a dětem předávají 
nové zkušenosti a vědomosti, moc děkujeme. Celkem jsme již zrealizovali pro děti 21 takových dnů. 



Měsíc prosinec se ve školní družině nesl již tradičně v duchu Vánoc. Děti vyráběly různé vánoční 
dekorace, které navodí krásnou vánoční atmosféru nejen v prostorách školy, kterou každoročně 
zdobíme, ale i ve vašich domovech. Malou ochutnávku našich vánočních dekorací naleznete na 
fotografiích pod článkem. 

V závěru bych chtěla vám všem popřát krásné a klidné prožití vánočních svátků v kruhu vašich 
nejbližších. Hodně zdraví, štěstí a lásky do nového roku 2022. 

                                                                                                            Jana Urubková, vychovatelka ŠD 

 

 

 

 

 



                        Sporťáček 

 
Florbal 

   Tak jako každý rok, tak i tento jsme jeli ve středu 3. 11. s panem učitelem Deglovičem  na 
florbalové utkání starších žákyň, které se tentokrát konalo na Gymnáziu v Jeseníku. Kromě 
nás tam jely také holky z Jeseníku, České Vsi a samozřejmě také gymnázia. V našem týmu 
jsme byly já, Vanessa, Kačka, Petra, Simča, Nela, Karolína a Hanka, ale i tak nás bylo pořád 
málo. Ve škole už jsme měly sraz v 7:00, abychom se ještě stihly otestovat a autobusem, 
který pojede v 7:30, už mohli vyrazit do Jeseníku. V autobuse jsme dokonce potkali i pár 
holek, které také jely na zápas, a když jsme vystoupili na zastávce, rychle jsme se hnali ke 
gymnáziu, abychom stihli dorazit včas a stihli se také připravit na zápas. Když jsme dorazili, 
šly jsme se převléknout do dresů a na chvíli trénovat, abychom se připravily na první zápas, 
který se hrál už v 8:30 a hrály jsme v něm hned my a Jeseník. Proti Jeseníku jsme sice 
prohrály 11:1, ale ostatní zápasy jsme už vyhrály a skončily jsme na 2. místě s tím, že 
gymnázium vypadává a na zápas o postup do krajského kola, který se bude konat v hale na 
Emku, postupujeme my, Jeseník a Česká Ves. Po zápasech jsme jeli autobusem v 14:00 
domů, a i když jsme byly utahané a všechno nás druhý den bolelo, přece jen to za to 2. místo 
stálo a myslím, že už se všechny nemůžeme dočkat na další zápas. 

Denča 

Starším chlapcům se v pátek příliš nedařilo a bohužel jsme nepostoupili. Vůbec nemusíme 
být smutní, protože žáci do zápasu dali všechno. I přes nedostatek hráčů chlapci dokázali svůj 
výkon během zápasů zlepšovat a v poslední hře naši hráči svým soupeřům zápas dosti 
komplikovali a nedali jim vítězství zadarmo. 
Ve středu 10. 11. 2021 žáci 7. a 8. třídy hráli okrskové kolo ve florbalu a byla to poslední 
skupina z naší školy, která se zapojila do turnajů. V prvním zápase se hrálo spíše na obranu, a 
proto jsme moc gólů neviděli. Chlapci hráli svědomitě a soupeři toho moc nedovolili. Zápas 
jsme sice s Mikulovicemi prohráli, ale jen s těsným gólovým rozdílem. Další zápas už chlapci 
hru trochu otevřeli a začaly padat góly do branky soupeře z České Vsi. Zasloužené vítězství 
bylo naše. Poslední zápas jsme už tolik štěstí neměli a proti ZŠ Jeseník se nám už nedařilo. 
Díky jedné výhře ale chlapci postoupili do finále, které se bude konat v jesenické sportovní 
hale. Držíme pěsti v dalších zápasech. 

          Andrej Deglovič 
      

 
  
 

 

  



Kulišák 

Mikuláš ve školce 

Po dvou letech se opět vypravil Mikuláš s čertem a andělem na nadílku do mateřské školky. 
Vzhledem ke covidové situaci nešli letos dovnitř za dětmi, ale zůstali stát přede dveřmi. Děti 
řekly básničky, které měly připravené a slíbily, že budou hodné. 

 

 

Projektový den 

 

Ve středu 8. 12. k nám přijel nadrotmistr Václav 
Motyka. Přijel nám říct něco o tom, jak to u nich chodí, 
co musíme mít za vzdělání a jaké hodnosti můžeme 
získat. Já si vojáků cením a mají u mě respekt, protože 
vojáci toho hodně udělají, jak v jejich zemi, tak 
v zahraničí. A tímto bych chtěl panu Motykovi 
poděkovat, že nás informoval o této práci a myslím si, že 
všichni ocení, že tady byl a udělal si na nás čas. 

Jakub Merčák 

Dnes se oblékl do uniformy i pan učitel Deglovič, který 
nám také přiblížil, jak to vypadalo v Afgánistánu, kde se 
zúčastnil mise.



                                      Práce našich dětí 
 

Tajemné noční překvapení                 Podzim 
Tereza Doleželová                                      Adéla Feilhauerová                
 
Jdu si takhle večer spát                                     Na stromech sedí vrabci. 
a těším se na sny, co se mi budou zdát.            Všechno zakryla mlha. 
Dám si až k hlavě peřinu                                  Po zeleném trávníku v parku se prochází vrány. 
a usnu za jednu vteřinu.                                    Ze stromů opadává listí. 
                                                                          Děti hledají javorové listy. 
Krásný sen se ke mně blíží, 
už jsem v maminčiné spíži. 
Jsou tu samé dobroty, 
Med, marmelády a kompoty. 
 
Už se vidím, jak si pochutnám 
na sklenici medu, kterou teď otevírám.  
Najednou slyším hlasité zvuky, 
sen se mi ztrácí, i med z ruky. 
 
Sednu si na postel a do tmy mžourám, 
jestli je někdo v pokoji, to teď nepoznám. 
Najednou se zvuky ozývají temně, 
už se začínám bát, že je někdo v našem domě. 
 

       

Pouštění draka                        Podzim 

David Merčák                                       Marek Juráš 

Vyletěl do oblak,                                    Slunce vychází o něco později,     V ruce mám čaj šípkový 
za černý mrak.                                        zapadá o něco dříve,                       a koláč od maminky. 
Vyletěl vysoko,                                       dny se pomalu zkracují                  Podzim je prostě pravý čas 
a viděl daleko.                                         a nastávají podzimní chvíle.          na tyhle odpočinky. 
 

Daleko za kopce,                                     Sednu si doma u krbu                    Na něm jsou dobrá povidla 

k jelení studánce.                                     a zapálím svíčku,                           a plno lásky k tomu. 
Daleko za hory,                                        vezmu si papír do ruky                 Podzim a moje maminka 
na vrchol Šumavy.                                   a skládám básničku.                      Jsou důvody, proč rád                    
                                                                                                                       vracím se domů. 
Vedle něj si lítá jiný,                                O listí, které barví se                      
ten je ale občas líný.                                 a vítr je po ulicích honí, 
Dráčku, dráčku poleť k nám,                   o stromech, které kloní se 
a ne vzhůru ke hvězdám.                          a podzim všude voní. 

 

 



                                    Co je to láska? 
            Simona Burďáková 

 

   Obecně to jsou pocity jako radost a štěstí, pocit bezpečí s tou danou osobou. 
Láska je skutečné kouzlo. Když by jeden za druhého dal i život, udělal cokoliv, 
jen aby byl ten druhý šťastný. Je to cit, který nejde popsat slovy. Ten pocit, 
když vidíte daného člověka a rozbuší se vám srdce. Obecně bez lásky by svět 
nebyl to, co je teď. Není jen láska taková, jako když se milují dva lidé. Láska je 
všude. Láska ke světu, k přírodě, bez lásky bychom byli zapšklí a zlí jeden na 
druhého. Lásku si zaslouží každý, ať je tlustý, hubený a nebo třeba fialový. 
Láska je tady pro všechny. Všichni máme právo se zamilovat do někoho nebo 
něčeho. Takže bych jen chtěla napsat -  láska je láska.  

  

 

                                                              

 

 

 



                                                                      Móda 
 

Přichází zima, a proto je potřeba doplnit své šatníky o ty nejvíc cool kousky 
téhle sezony. 

 

Jeden z trendů jsou např. croplé bundy, dlouhé kabáty nebo over-sized svetry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňkem zimního outfitu můžou být i sluneční brýle. 

 

 

 

 

 

 

Petra                                  



TRŽIŠTĚ ZAJÍMAVOSTÍ 
 

Víte, že jste už pravděpodobně prošli kolem hledané osoby? 

Víte, že většina nálepek s nápisem “Vyrobeno v Číně”, jsou opravdu vyrobeny v 
Koreji? 

Víte, že mezitím, co tohle čtete, se narodilo asi 50 dětí?  

Víte, že nemůžete zároveň polykat a u toho dýchat?  

Víte, že třetina veškeré prodané zmrzliny má vanilkovou 
příchuť? 

Víte, že nejdelší manželství na světě trvalo 91 let? 

Víte, že průměrná čtyřčlenná rodina poztrácí ročně až 60 různých ponožek? 

Víte, že lidé za svůj život sní v průměru šest let? 

Víte, že nedostatek spánku vyvolává chuť na sladké? 

Víte, že do Země udeří průměrně 8 miliónů blesků denně? 

Víte, že nigerijská policie v roce 2009 zatkla kozu kvůli podezření z ozbrojené 
loupeže? 

Víte, že nejběžnější emocí prožívanou ve snech je úzkost? 

Víte, že lidé narození v září, říjnu a listopadu se častěji dožívají přes 100 let než 
lidé narození v jiných měsících? 

Víte, že průměrný pes je zhruba stejně inteligentní jako 
dvouleté dítě? 

Víte, že čím vyšší IQ člověk má, tím více toho zapomíná? 

Víte, že nejdelší svatební závoj na světě má délku 6962 metrů? 

Víte, že žraloci jsou na naší planetě déle než stromy? 

Víte, že člověk si nikdy nedokáže vzpomenout na to, jak 
začínal jeho sen? 

Víte, že průměrný člověk za život nabrečí 52 litrů slz? 

Víte, že lidé, kteří obvykle chodí rychle, se v průměru dožívají vyššího věku? 

 

                                                                                                                               Denča 

 



Liška polární 

Liška polární je široce rozšířena v severních částech Evropy, Asie a Ameriky, v Grónsku a na dalších 
přilehlých ostrovech v arktickém regionu. Kvůli obchodu s kožešinami byla vysazena i tam, kde se 
původně nevyskytovala (např. Aleutské ostrovy) a protože redukuje některé ohrožené druhy ptáků, je 
snaha ji jakožto invazní druh z takových oblastí odstranit. Jejím životním prostředím 
je tundra, lesotundra a mořské pobřeží, především v zimě proniká při hledání potravy i na zamrzlé 
moře a ledové kry. Obvykle se pohybuje v nadmořské výšce 0–3000 metrů. 

Zdá se, že na některých místech představuje určitou hrozbu predace, případně konkurence ze 
strany lišky obecné a další důležitý faktor, který ovlivňuje život lišky polární, je, že je závislá na svojí 
běžné potravě – především na hlodavcích (lumících). Je-li jí nedostatek, klesá jednak počet mláďat ve 
vrhu a stejně tak i šance potomků, že se dožijí dospělosti. 

Liška polární má tělo (společně s hlavou) dlouhé 46–68 cm, ocas měří asi 30 cm a v kohoutku je 
vysoká 25–30 cm, v porovnání s liškou obecnou je asi poloviční. Hmotnost se pohybuje v rozmezí 
1,4–9,4 kg, samci jsou obvykle poněkud větší než samičky. Pohlavní dimorfismus je tedy často 
patrný, ale u některých populací minimální. Má malé nohy a zaoblené uši. Její srst je v zimě hustá a 
dlouhá, obvykle bílé nebo šedobílé barvy a vzácně ji lze spatřit v ocelově modrošedém kabátě. Letní 
srst je krátká a méně hustá, šedé či černé barvy. V zimě jí sněhobílá srst slouží jako dokonalé 
ochranné zbarvení. V létě srst zhnědne nebo zšedne, aby se liška snáze skryla mezi kameny a 
rostlinami. Pokud žije tam, kde nedochází k většímu kolísání teplot, může se v tmavém kožichu 
pohybovat po celý rok. Různé zbarvení srsti se objevuje i u mláďat z jednoho vrhu. Z toho lze 
usoudit, že se zahalují do sněhově bílého „kabátu“ relativně krátkou dobu, důsledkem přirozeného 
výběru, tedy přizpůsobení se životu v chladném arktickém prostředí.  

Je to poměrně drobná a nenápadná šelma je velmi houževnatá a dokáže žít v nehostinných 
podmínkách. Na životě není ohrožena ani při teplotě -50 °C, nebo nižší a pro takové extrémy je 
vybavena především hustým, vícevrstvým a nepromokavým kožichem. Právě její srst poskytuje vůbec 
tu nejlepší izolací, kterou savec může mít a takovou není obdařen ani lední medvěd. Liška polární je 
údajně natolik dobře vybavena, že se začíná třást teprve při teplotě -70 °C. Dokáže přežít i díky 
důmyslně řešené krevní výměně v nohách – těsné umístění žil způsobuje, že je studená krev okamžitě 
přeměněna na teplou a udržuje si tak stabilní teplotu těla, nohy jsou tím pádem studenější. Neméně 
důležitou roli hraje také dostatečné množství tukových zásob. 

Zimu tráví na mořském pobřeží, ledových polích a někdy i na zamrzlém moři. Je přitom téměř stále v 
pohybu a migruje za potravou na značné vzdálenosti. Liška vybavena sledovacím zařízením (GPS) 
prozradila jedno takové putování; z Norska do Grónska se dostala za 21 dní a urazila při tom 1512 
km. Poté se přesunula na Ellesmerův ostrov (sever Kanady) a za 76 dní překonala už celkem 3506 
km, dále už zařízení přestalo fungovat. Denně ušla průměrně něco přes 46 km, ale zvládla zdolat až 
155 kilometrů. Ve stáří 21–28 dní opouštějí doupě a poprvé prozkoumávají okolí. Odstavena jsou ve 
věku 63–84 dní, ale nachází-li se v lokalitě bohaté na potravu pohybují se na dosah svých rodičů. 
Pohlavně zralá jsou už ve stáří 10 měsíců, což je poměrně brzy. Liška se může dožít až 16 let (v zajetí 
až 20 let), průměrně však žije pouhé 3–4 roky. Kromě člověka představuje hrozbu vlk polární a 
případně lední medvěd, avšak obzvláště jemu se snaží vyhýbat. Dalším možným predátorem 
je rosomák. 

 

 

Marcela 



NAROZENINY 
 

Učitelé a zaměstnanci-Martina Mančíková, Ema Zykmundová, Andrea  
Matoušková      

 

1.třída-Irena Krajčiová                        8.třída-Andrej Deglovič 

Barbora Bednářová                                        Lenka Dunová 

Nikolas Feilhauer                                           Gális Daniel 

Adéla Gáborová Adam Komárek 

                                                                       Vanessa Poustecká 

2.třída-Jiřina  Šikulová  

Amálie Lučanová 

Daniel Skrášek 

Michael Skrášek 

Adam Zajac                                                               

 

6.třída-Pavla  Zápotocká 

Marek Juráš 

 

7.třída-Ema Zykmundová 

Karolína Poláková 

                                                                                        

 

 

Petra 

  



Znamení zvěrokruhu  
Vztahy 

Panny a Ryby                                               Lev a Štír                                                    
Stojí ve zvěrokruhu přesně proti sobě,                      Oba dva jsou rozdílní, ale díky tomu se 
jsou si podobní i protikladní zároveň.                        přitahují. Když spatří jeden druhého, tak 
Když se tyhle znamení setkají nejspíš                        se vzájemně ihned okouzlí. jeden 
to bude láska na první pohled. Jsou mezi                 druhého podpoří, i když se někdy jejich 
nimi rozdíly ve způsobu, jak komunikují                   názory budou rozcházet a pohádají se. 
a dávají najevo své pocity. Jejich rozdíly                   navzájem se budou hodně přitahovat 
by je neměli odradit protože někde uvnitř               a bude mezi nimi panovat silná vášeň 
se k sobě nejvíce hodí. Ve svém něžném                  a milostná touha. 
a láskyplném vztahu se budou vzájemně 
doplňovat. 
 

Blíženec a Kozoroh                                            Vodnář a Váhy 
Jestli je pravda že se protiklady přitahují,                          Jejich spojení je přímo ideální a 
tak se blíženec a kozoroh musí doslova                             padnou si skvěle do noty. Spojuje 
zbožňovat. Kozoroh je totiž pečlivý a vždy                        je lehký a idealistický přístup k  
na vše připravený, blíženec se do všeho                           životu a jejich milostný vztah bude 
vrhá po hlavě. Kozoroh je šetrný a rád má                       velmi něžný a harmonický. Půjde o  
nějaké peníze v záloze, blíženec utratí i to,                      trochu nekonvenční vztah. Oba rádi  
co nemá. Kozoroh nerad riskuje, blíženec                       dělají věci jinak než ostatní a  
se řídí okamžitým pocitem. Oba mají zajímavé               vyznávají heslo, že změna je život. 
nápady.                                  
                                             

Beran a Býk                                                                        Rak a Střelec 
Je mezi nimi neobyčejná vášeň a neodolatelná                    Ze začátku mezi nimi bude  
přitažlivost. Zamilují se do sebe na první pohled.                 vztah nabitý vzrušením a  
Když se ti dva potkají, nespustí ze sebe oči ještě                 napětím. V každodenním životě  
 hodně dlouhou dobu a vytvoří spolu vztah směřující          se tito dva budou muset připravit 
 k velkým společným úspěchům. Navzájem se                      na kompromisy, jsou totiž  
podporují a dávají jeden druhému ze sebe to nejlepší.        věci, na kterých se shodnou jen stěží. 
 

Lev a Lev                                                             Beran a Střelec  
Na své okolí budou tito dva působit jako                        Hodí se k sobě perfektně. Jejich 
dokonalý pár a kdekoliv se spolu objeví,                         vztah bude doslova nabitý energií. 
 budou v centru pozornosti. V životě sdílí                       Nuda téhle dvojici rozhodně nehrozí. 
 podobné pocity, proto si mají hodně o čem                  Neustále budou něco dělat a užívat  
 povídat. Jeden druhému absolutně rozumějí.               si život naplno. Klape jim to nejspíš  

                                    ve všem.  
               Simča 

 

  



                Koutek smíchu 
             Pepíček              

,,Pepíčku, skloňuj slovo chléb." ,,Kdo co? - chléb. S kým, s čím? - se 
salámem". 

Přijde paní učitelka do třidy a ptá se: ,,Děti, kdo si myslí, že je hloupý, ať si 
stoupne." Všichni sedí, jenom Pepíček se postaví. Paní učitelka se ho ptá: 
,,Pepíčku, ty si myslíš, že jsi hloupý?" Pepíček: ,,To ne, ale je mi trapný vás 
nechat stát samotnou!" 

V hodině zpěvu vyvolá paní učitelka Pepíčka, aby vyjmenoval bicí nástroje. 
Pepíček odpoví: „Tak to je rákoska, vařečka a řemen!" 

Pepíček přijde domů celý nadšený a chlubí se mamince: ,,Maminko, dnes 
jsme se ve škole učili o výbušninách!" Maminka se ptá: ,,A co se budete ve 
škole učit zítra?" Pepíček: ,,V jaké škole?" 

Přijde Pepíček do lékárny a říká: ,,Máte něco proti bolesti?" ,,A co tě bolí?" 
,,Ještě nic, ale táta si právě prohlíží moje vysvědčení." 

Jde kolem domu dědeček a vidí Pepíčka, který se snaží dosáhnout na zvonek. 
A tak se ho zeptá: ,,Nechceš, abych na ten zvonek zazvonil, chlapečku?" 
Pepíček na to: ,,Tak jo." Dědeček zazvoní a Pepíček zakřičí: ,,A teď zdrháme, 
dědo!" 

,,Mamí, upadl nám žebřík," volá Pepíček. ,,Tak to řekni tátovi!" ,,On už to ví, 
visí na okapu!" 

                                                          
Mikuláš  

 


