
 

 

Pár slov úvodem 

Školní časopis Školáček tvořily vždy především 

slohové práce žáků. Letos se nasbíralo velké množství 

příspěvků. Jsou však mnohem různorodější a z velké části 

se jedná o křížovky, kvízy, rozhovory, reklamy, projekty atp. 

Myslím si, že to není na škodu. Alespoň se může uveřejnit i 

tvorba dětí s širším rozsahem zájmů – např. o anglický jazyk 

nebo přírodní vědy.   

První pololetí školního roku 2021/2022 bylo částečně 

ovlivněno proticovidovými opatřeními. Některé třídy zažily 

karantény a online výuku, všem do výuky zasáhlo 

pravidelné testování a nošení roušek či respirátorů.  

Právě proto patří velké poděkování všem žákům, 

kteří i ve ztížených podmínkách vytvořili příspěvky do 

Školáčku, ať už se jedná o jakýkoli typ; a samozřejmě také 

všem jejich učitelům, kteří vhodné práce vybrali a do 

časopisu je poskytli.  

Děkuji všem za spolupráci a doufám, že si každý 

v časopise najde článek, který se mu bude líbit.  

Mgr. Šárka Škrobánková  

 



PÍSANKA PRVŇÁČKA  

 

Terezie Michejdová (1. B)  

 

 

 



 

 

Nikola Zuskinová (1. A) 



ZE ŽIVOTA ŠKOLÁKA 

 

Už od první třídy chodím do školy, protože se chci něco 

naučit. Na škole mě už od začátku baví matematika a 

tělocvik. Do školy jsem vždy chodil připravený a 

s nadhledem. Díky své mamince jsem dostával dobré 

známky, ale někdy se tam vloudila i nějaká to horší známka. 

S naší třídou jsme byli i na několika výletech, které jsem si 

neskutečně užil. Z toho důvodu se na výlet vždy těším, ať 

už je jakýkoliv. Proto budu na tuto školu vzpomínat vždy 

v dobrém.  

 

Tomáš Mitrenga (9. B)  
 

Nicol Návratová (9. A)  



ZÁVISLOST 

Alkohol  

Alkoholismus se může týkat každého z nás. Patří mezi 

nejzávažnější a nerozšířenější formy závislosti. 

Z dostupných statistik vyplývá, že problém tohoto druhu 

má 25% mužů a 10% žen. Jak zjistit, že jste alkoholik? Toto 

je pár znaků alkoholismu:  

1. Tajné pití  

2. Trvalé myšlenky na alkohol  

3. Vyhýbání se narážkám na alkohol  

4. Změněná kontrola pití (neschopnost přerušit nebo 

zdržet se pití)  

5. Vysvětlování důvodů k pití (stěžování si např. na 

život)  

Drogová závislost (narkomanie)  

Závislost na drogách začíná zpravidla častým užíváním. 

Častým motivem k začátku braní drog a vytváření závislosti 

je zvědavost. Dalším možným motivem je stres či životní 

problém. Důsledky: nespavost, nechuť k jídlu, poruchy 

ledvin, jater či mozku, poruchy vidění a sluchu, 

vyčerpanost, zhoršení paměti, mozku, poruchy vidění a 

sluchu, vyčerpanost, zhoršení paměti a reflexů, špatná 

orientace, strach, různé fobie a více. Závislost má několik 

k fází:  

1. Fáze – Experimentální  

2. Fáze – Sociální užívání  

3. Fáze – Každodenní užívání  

4. Fáze – Užívání k dosažení normálu  

 

Text: Jan Barabosz (9. B), Ilustrace: Matěj Skalička (9. B)  



PŘÍBĚH O LEONOVI A DYNAMAIKOVI 

Kdysi dávno žil Leon a měl kamaráda Dynamaika. Dynamaik 

šel k němu domů a přespal tam. Ráno šli prozkoumat les. A 

objevili malý domeček a na dveřích byl kód. Našli na zemi 

papírek s čísly, na papírku byla tato čísla: 75896. Jedná se o 

kód do domečku?  

Zkusili zadat čísla na kód z papírku. A dveře se otevřely…  

Vešli do domku a uviděli na stole obří kladivo a uslyšeli 

divné zvuky chrápání… Chrápání se ozývalo ze shora, šli se 

tedy podívat, co se děje… Uviděli spícího muže a ten se 

jmenoval Frank. Snažili se být co nejvíce potichu a z domku 

zmizet, ale mezitím Leon nechtěně šlápl na neviditelný 

provázek, tím se spustil alarm, dveře se zavřely a rozzuřený 

Frank se vzbudil. A Frank jim  zadal práci. Měli za úkol 

uklidit celý dům. Tak se dali do práce a uklidili celý dům. 

Frank stále spal, tak Leon s Dynamaikem se dali na útěk.  

Les byl hluboký a tak se v něm ztratili. A našli medvěda Nita 

a on jim ukázal ceduli a ta cedule jim ukázala důl a v tom 

dole byly vozíky a ty vozíky je zavezly do Frankova domu. 

Když je uviděl, tak se rozzuřil. A zavřel je do sklepa. A bylo 

tam jeho velké kladivo. Dynamaik vyrazil kladivem dveře a 

potichu utekli. Frank nic netušil.  

Po cestě potklali medvědici Nitu, ukázala jim ceduli k cestě. 

Tak tam šli a ta cesta vedla k domu a v tom domě byla tma. 

Tak Dynamaik zapálil svíčku a oni šli nahoru, kde našli dvě 

postele. Tak se šli vyspat.  

Ráno šli hledat svůj dům. Hledali, hledali a nenašli. Tak šli 

na konec lesa, tak svůj dům hledali a nenašli a tak to vzdali.  

Nakonec ho našli, po dlouhém hledání.  

Dlouho se radovali a slavili.  

 

Kristián Ďurček (3. B)  

 

 



Třída paní učitelky Lucie Večerkové již druhým rokem 

proplouvá ZŠ Těrlicko ve znamení námořníků. Tady je jejich 

společná tvorba:  

 

ROZHOVORY SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

Rozhovor s paní učitelkou Lucií Večerkovou  

 

Byl to váš sen učit?   Ne, nebyl. Jen ve školce  

 

Jaký předmět učíte   Hudební výchovu.     

nejraději?  

 

Jakou třídu učíte    2. B                     

nejraději?  

 

Jaké jsou vaše koníčky?   Hudba, zpěv, badminton,            

     turistika.  

 

Filip Regec, Radek Molenda (9. A)  



Rozhovor s paní učitelkou Alicí Marečkovou  

 

Bylo to Vaším snem   Ne, nebylo.              

být učitelkou?  

Baví Vás tahle práce?   Ano, baví.  

Jsou na téhle práci   Ano, plusy na téhle              

nějaké plusy a mínusy?   práci jsou, že jste furt v 

     nějakém kolektivu, jste s 

     dětma, cítíte se mladá a je 

     tu veselo. A mínusy na  

     téhle práci jsou, že  

     pracujete v hluku a chaosu.  

Máte svoji vlastní třídu   Ano, mám 2. A.                   

nebo učíte jen nějaké                  

předměty?  

Máte na škole nějakou   Ano, moji 2. A.                

třídu, kterou máte                        

nejraději? 

Miriam Kotásková, Tereza Šleisová (9. B)   

Rozhovor s paní učitelkou Veronikou Budíkovou  

 

Jak dlouho učíte?    Tři roky.  

Na téhle škole?    Tři měsíce.  

Proč jste si vybrala   Baví mě to a vždycky        

toto povolání?    jsem to chtěla dělat.  

Kde jste učila předtím?   V Petřvaldě.  

Líbí se Vám tady?    Ano, moc.  

 

 

 

Dennis Godula, Václav Stebel (9. A) 



Rozhovor s panem ředitelem Jiřím Jeklem  

 

Proč jste se rozhodl   Protože má 1. práce     

zrovna pro tuto školu?   byla v rádiu Hrad v Hradišti 

     - proto je mou srdcovkou  

     Těrlicko.  

Jaká byla Vaše vysněná   Byl to řidič autobusu nebo   

práce v dětství?    filmový režisér.  

Kolik je Vám let?    Je mi 45 let.  

Proč jste se rozhodl   Protože mým vzorem je           

být ředitelem?    Zdeněk Svěrák, který je  

     taky učitelem a ředitelem.  

Kolik máte dětí?    Mám tři děti.  

Jakub Hatrik, Matěj Kožušník (9. A)  

Žáci 5. A dostali toto zadání: Vymysli si vlastní lektvar, co 

všechno bude obsahovat? A k čemu bude sloužit? Tady 

jsou jejich nápady:  

 

Můj lektvar bude obsahovat okurku, čerstvě nagelovaný 

vlas, růžovou pastelku a psí ocas. Lektvar bude sloužit 

k tomu, jak se stát neviditelným.  

Tereza Paciorková 

 

Můj lektvar se jmenuje Legoranda Lekanda. A bude 

zmenšovat a zvětšovat lidi a zvířata. Lektvar bude 

obsahovat pouze jednu jedinou věc Bacitracin.  

Karolína Divoká 

 

Čačozní lektvar. Obsahuje syrové nudle z čínské polívky, 

medvědí česnek, železo a zelené barvivo. Lektvar bude 

sloužit na tancování ,,čači“ a jódlování samo od sebe.  

Lenka Sembolová 

 

Můj lektvar bude obsahovat mimozemský mozek, který 

není k dostání, jehličí, sníh, sloní zub a kus meteoritu. 

Bude sloužit k neviditelnosti.  

Nela Klimszová 

 



Rychle rostoucí lektvar. Bude obsahovat veškeré ovoce a 

zeleninu. Slouží k tomu, aby lidé rychle rostli.  

Matyáš Potužník 

 

Můj lektvar bude sloužit k létání. A bude obsahovat 

Santovy vousy, jedno obočí, trolí zuby, krev draka, pytlík 

čili a jedny slizké vlasy.  

Viktorie Štirbová 

 

Bude to lektvar neviditelnosti, obsahuje různé lesní plody 

a vodu. Slouží k tomu, abych mohla v noci chodit tajně 

ven.  

Barbora Valášková 

 

Lektvar proti Covidu-19. Bude z vitamínů a bylin 

nasbíraných o půlnoci při úplňku. Pomerančový džus a 

celaskon C. A užívá se 10 kapek každé ráno.  

Josef Zajíc 

 

 

Mlsný rytíř 

Jednoho dne se rytíř jménem Prdislav II. rozhodl najít svou 

princeznu. Hledat se rozhodl s krysou Matyldou. Šli přes 

hory, doly, trpaslíky a skřítky. Matyldu to už přestalo bavit, 

tak se otočila a šla domů. Tam zjistila, že ji statečný rytíř 

Prdislav II. zničil její kurník. Tak se s Prdislavem II. celý den 

nebavila. Ale druhý den už se bavili normálně. Prdislav II. 

stále putoval. Putoval čtyři dny a čtyři noci až ji našel. Našel 

svou princeznu Brumíkovou. S princeznou Brumíkovou se 

oženil a šli si společně koupit zlatě lemovaný záchod, 

protože byli hodně bohatí. Záchod jim přijel na růžovém 

koni a byl ve velkém trezoru. Tak ho šli jako novomanželé 

společně rozbalovat, tenhle krásně lemovaný záchod. Když 

ho vytáhli z trezoru, tak byla princezna Brumíková strašně 

smutná, protože byl záchod strašně malý. Seřvala 

statečného rytíře Prdislava II. a odjela na bílém koni. O dva 

dny později se s ním rozešla a vzala si s sebou malý zlatem 

lemovaný záchod. Rytíř byl z toho smutný, že si z toho 

pořídil nový gauč a taky bílou dodávku plnou čokolády. A 

protože byl z toho statečný rytíř tak zničený a smutný, tak 

statečný rytíř Prdislav II. mlsal čokoládu na novém gauči. A 

pokud se neumlsat, tak mlaská na novém gauči doteď.  

 

Viktorie Štirbová (5. A)  



ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2021 

Když jsme jeli na bazén 

     Na bazéně jsme šli do vířivky, byla moc teplá. Byl jsem 

s Adriánem na opičí dráze, uklouzla mi noha, nemohl jsem 

se udržet. Potom jsem použil všechny síly a byl jsem zase 

nahoře. Šel jsem na tobogán. Hodně mi bilo srdce! Radši 

jsem utíkal pryč, hodně jsem se bál a už jsem tam nešel. 

Potom po dlouhém čekání se spustil gejzír a já jsem tam šel 

taky. Nic tam nebylo slyšet. Když jsem vylezl z toho gejzíru, 

byl jsem úplně hluchý. Uviděl jsem paní učitelku, jak 

ukazuje, že už jdeme. Už jsem konečně slyšel. Šli jsme do 

autobusu a jeli domů. 

                                                                    Robin Karlee (4. A) 

Radhošť 

     Jednou jsme se školou v přírodě jeli na Radhošť. Viděli 

jsme tam Libušín a potom jsme šli na rozhlednu. Vyšli jsme 

až nahoru. Když jsme sešli dolů, šli jsme se podívat na sochu 

Radegast a zase jsme šli dolů. Dali jsme si langoše. A přijel 

autobus a jeli jsme do Penzionu školka. Výlet se mi moc 

líbil! 

                                                               Petr Wiglasz (4. A) 

 

Výlet do Rožnova 

     Jeden den ve škole v přírodě jsme jeli do Rožnova pod 

Radhoštěm. Šli jsme se podívat na Radegast. Byli jsme na 

rozhledně a pak jsme pokračovali v cestě. Stavěli jsme 

mohyly, malé, velké, široké i úzké. Když jsme byli nahoře, 

všichni jsme se vyfotili se sochou. Byl tam malinký 

obchůdek, pár kluků a holek si tam něco koupilo. Na 

mohyly jsme nezapomněli. Stavěli jsme je zase cestou dolů. 

Pak jsme jeli do Penzionu Školka, kde jsme bydleli. 

                                                           Vojtěch Kaluža (4. A) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Karolína Krečmerová, Sabina Grutmanová (9. B) 



 

Katy Pelikánová, Matěj Pelikán (9. A) 

ŠKOLNÍ VÝLET  

Ve čtvrtek s V.A a V. B na Javorovém. Měli jsme sraz před školou 

a pak jsme šli na autobus. Čekali jsme jen chvilku. Cesta byla 

dlouhá, ale příjemná. Jeli jsme tak třičtvrtě hodiny.  

Když jsme tam konečně dojeli, tak jsme se všichni vydali do 

prudkého kopce. Když jsme byli asi tak v půlce, mohli jsme se 

najíst. Někteří měli řízky a někdo zase něco jiného. Pan učitel 

s paní učitelkou si dělali srandu, že všem, kdo mají na svačinu 

řízky, že jim je sní. Já jsem měla štěstí, protože mi mamka 

udělala tousty. Po nějaké době jsme vyrazili dále do prudkého 

kopce. A poté jsme konečně došli nahoru. Tam jsme si mohli 

něco koupit. Byl tam také nádherný výhled. Ti, kdo chtěli mohli 

jít s panem učitelem a s paní učitelkou z V. B na Velký Javorový. 

Já jsem tam nešla. S Kájou, Terkou, Kubou a možná i s Bárou 

jsme tam blbli. Když přišli, mohli jsme jít zpátky. Cesta dolů byla 

super. Ale pak mě bolel kotník.  

Výlet se mi moc moc a moc líbil a doufám, že příští rok zase 

někam pojedeme!! 

Dole na nás čekal už autobus. Zpátky jsme asi taky jeli třičtvrtě 

hodiny. Když jsme přijeli na náměstí, tak někteří šli do školy na 

oběd a někteří domů. Já jsem šla domů na oběd a natáhla jsem 

se a odpočívat.  

 

Nela Klimszová (5. A)  



 

Dominik Holubec (9. B)  

 

KVÍZ Z PŘÍRODOVĚDNÝCH ZNALOSTÍ 

 

Anna Szypková, Lucie Strušová (9. B)  



KVÍZ – VŠEOBECNÉ ZNALOSTI 

1. Jaký sport má brankáře?  

a) Volejbal  

b) Házená  

c) Košíková  

2. Kolik dní má 1 rok?  

a) 365 a čtvrt  

b) 366 a půl  

c) 360 dní  

3. Kolik měsíců v roce má 28 dní?  

a) Žádný  

b) Jeden  

c) Všechny  

4. Sešit a tužka stojí 22 Kč. Sešit je o 20 Kč dražší. Kolik 

stojí tužka?  

a) 14 Kč  

b) 2 Kč  

c) 18 Kč  

5. Jaké je nejdražší ovoce?  

a)  

b)  

c)  
6. Kdo byl 1. president ČSR?  

a) Eduard Beneš  

b) Václav Havel  

c) T. G. Masaryk  

7. Když jde kluk a holka do hospody, kdo jde první?  

a) Holka, protože má přednost.  

b) Kluk, aby ohlídal nebezpečí.  

c) Je to jedno, jak se domluví.  

8. Největší stát na světě je…  

a) Rusko  

b) Kanada  

c) Čína  

9. Kdo zavedl povinnou školní docházku?  

a) J. A. Komenský  

b) M. Terezie  

c) F. Palacký  

10. Kolik pádů má český jazyk?  

a) 6  

b) 7 

c) 8 

Jan Pelikán, Lukáš Mikula (9. A)  



Klaudie Kubíčková, Sabina Čepová (9. B) Tereza Klímová, Eliška Siekierová (9. A) 



Jana Fojtíková  (9. A)  
Karolína Baraboszová, Aneta Bystroňová   (9. B) 



REKLAMA NA ČERSTVÝ VZDUCH 

Kristýna Svobodová (9. A)  

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMA NA ŠETŘENÍ VODOU  

 

Mariana Janošová (9. B)  

 



Lost in the New Town              

 

16 September 2021 

Hi my name is Zica and I live in Manchester 

 My mum and I are moving to a new town. I don't 
remember what it is called but I'm not really happy about 
it. I wish I could stay here . My mum got a better job in 
the new town .  

 

20 September 2021 

We finally arrived and I'm going to look around the town. I 
wish I could find a library here. There are not many 
people here but that's good. I don't like to talk to other 
people. I was just walking around the town when I noticed 
a strange guy looking at me. I got scared so I quickly 
changed my direction. I had no idea where I was going but 
the guy was following me so I started to run.I was running 
for about  5 minutes until I hid in the nearest  aisle I could 

find. I was breathing heavily. I wanted to call my mom and 
tell her what happened but my phone had only 3% of 
battery. I quickly dialed her number and it was ringing… 

„Hi honey,why are you calling? Do you need me to pick 
you up?“ 

„Mom…..I…there wa-„ the phone call ended. 

„OH no no no.. what am I going to do?“ 

It was probably around 6pm but it was already getting 
dark.I had only my diary and my dead phone. 

I looked around and there was nobody. Nobody to help 
me. I looked on the road if the guy was still there, he 
wasn't there so I got to the nearest apartment and rang 
on the first bell. 

„Who is there?“ asked an old lady. 

„Uh, hi,  I was chased by a man and I need to get back 
home but I don't know the direction“ 

„What is your address?“ 

„****** street,149“ 

„OH it's next to the museum?“ 

„Yes, how do I get there?“ 



 

„ Go straight ahead the road that is in front of you, then 
take the second right and pass the supermarket then you 
will found it“ 

„thank you so much,bye“ 

„.....“ 

I ran in the direction the lady told me. I happily got back 
home…scared, afraid, but safe. 

 

By Nicol Návratová (9. A)  

The most exciting thing I’ve ever done 

 

The most exciting and adrenaline thing I’ve ever done is 

parasailing. I was on vacation in Croatia with my family. I 

really enjoyed the holiday. 

One day my mom told me it would be fun to go 

parasailing. I said yes! I was little scared too. We went 

parasailing the next day. I was looking forward to it whole 

day. Time passed slowly. But then the moment came. My 

mom and I came to the small poort and the driver of the 

motorboat gave us life jackets. The motorboat went to 

the sea. Later they gave us some kind of straps.We 

started to take off. It was a strange feeling. I was stressed, 

happy, free… From the hight we has beautiful vie of the 

sea, beaches and mountains. But every beautiful moment 

ends and we returned slowly to the deck. 

It was a great experience for me and I would recommend 

it to everyone! 

                       

By Kristýna Svobodová (9.A) 

 



A very strange day 

Last Saturday was a very strange day for me. First, I got 

up at about seven o’clock in the morning, and after that I 

went downstairs to have breakfast with my family. I was 

drinking a glass of orange juice when, suddenly, the phone 

rang. “Stewart, you have to come to my place,” my friend 

said. “Please be here in thirty minutes. I need your help!” 

Then, he hung up the phone. … 

I was scared when I was in the bus that was driving in the 

direction of my friend’s house. What could have 

happened? Was he in danger? Is this going to be like all of 

the horror films we watched together? I hope he’s OK! 

After 15 minutes I was standing in front of his house. I 

know his house very well, since we hang out a lot there 

but it looked so scary and menacing after that weird 

phonecall. I mustered up all the courage I had and told 

myself that horror movies aren’t real and that it’s fine. 

I rang the bell to notify him I was there. I heard loud 

footsteps coming towards the door. My friend was all 

scratched up and dirty. He said “Thank god you’re here 

Stward! Come on in, quicky!“ That was even scarier. 

I went inside his house, followed him closely. He went to 

his kitchen and said „It’s my mom’s birthday and I wanted 

to bake a cake!“ What? „But I almost burned the whole 

kitchen down!“ Oh, that explains it all. It was such a relief 

that there’s no monster, only a burned cake! I sighed and 

started helping my friend cleaning up for his mom’s 

birthday. 

                                                                                                                              

By Aneta Kolebáčová (8.B) 
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