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časopis pro malé i velké
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Milý malý čtenáři,

vítáme tě na stránkách 
školního časopisu Mráček.
Víme, že jsi zvědavý na to, 
co tě v něm čeká.

 V tomto a každém 
následujícím čísle pro tebe 
připravíme stránky plné 
zábavy i poučení.

 Rádi navštěvujeme 
třídy s různými anketami. 
Ta dnešní je o tom, co jste 
četli o prázdninách.

 Ukážeme ti, jak 
šikovní jsou tvoji spolužáci 
v hodinách výtvarné 
výchovy nebo českého ja-
zyka.

 Jsi-li prvňák, můžeš 
s námi procvičovat psaní.

 Vždy se ale můžeš těšit 
na zprávy o tom, co se děje 
v naší škole.

 Přejeme ti hodně 
zábavy při čtení.

Kamarádi z redakce

Závod zručnosti

Dům dětí a mládeže Budík uspořádal ve 
čtvrtek 27. září pro děvčata a chlapce do 12 let 
závod zručnosti. Na dětském dopravním hřišti 
v Šafaříkově ulici se sešli závodníci krátce před půl 
čtvrtou. Měli předvést nejen bezvadnou jízdu, ale 
i zručnost a šikovnost při zacházení se svým do-
pravním prostředkem.

Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:

Kategorie 1. - 2. třída:

1. Vojtěch Kabelka
2. Oldřich Matoušek
3. Tadeáš Kuba

Kategorie 3. - 4. třída:

1. Filip Turek
2. Jakub Koreš
3. Martin Kusý

Kategorie 5. třídy:

1. Matouš Neubauer
2. Radek Puchnar
3. Lukáš Kusý

foto: zshavl.cz
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AnketaCo jste četli o prázdninách?

1. třída
Martin Hons
Čtu bratrovi pohádky o zvířátkách. 

Viktorka Michalová
Učím se písmena a čtu Mikeše.

Viktor Alexa
Učím se číst a čtu knížku Bílý tesák a Červené 
autíčko. 

Matěj Zahradníček
Čtu knihu s okýnky.

Rosťa  Jurka
Čtu časopisy 

s komiksy.
 

V Moravských 
Budějovicích 
slavíme Císařsk é 
posvícení v době, 
kdy má svátek 
sv. Tereza tak, jak 
ho zavedl Josef II.

My mladší jsme si 
užívali hlavně na 
atrakcích, které 
byly už týden 
předem postaveny 
na náměstí.

Tak co, užili jste 
si také auto-
drom, kolotoče a 
střelnici?

Užili jste si posvícení?
14. října

foto: -ne-
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Vzpomínky
na letní olympijské hry

Londýn 2012
XXX. letní olympijské hry v 
Londýně  byly inspirací pro skupi-
novou práci žáků ze 4. třídy. Děti 
se rozdělily do pěti skupin podle 
barev olympijských kruhů.

Věděli jste, že každá 
barva symbolizuje jeden 
z kontinentů, které společně 
sdílejí olympijskou 
myšlenku? A že všech šest 
barev, které na olympijské 
vlajce jsou, naleznete na všech 
národních vlajkách? 
 Jednotlivé skupiny si pak daly 
velkou práci se sháněním obra-
zových a informačních materiálů 
do svého kruhu. Výsledek můžete 
vidět na síti v přízemí, když půjdete 
cestou od šaten ke své třídě.

Zlaté medaile v Londýně vybojo-
vali oštěpařka Barbora Špotáková, 
skifařka Miroslava Knapková, 
moderní pětibojař David Svoboda 

a poslední den biker Jaroslav 
Kulhavý.

  Stříbro získali skifař 
Ondřej Synek, kajakář na di-
voké vodě Vavřinec Hradilek 
a tenistky Andrea Hlaváčková 
a Lucie Hradecká ve čtyřhře.

 Bronz mají překážkářka Zuza-
na Hejnová, čtyřkajak Daniel Havel, 
Lukáš Trefil, Josef Dostál, Jan Štěrba 
a střelkyně Adéla Sýkorová.

-ne-, sport.aktualne.centrum.cz

České medaile

foto: -ne-
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Lidové hádanky
SPOJ OBRÁZEK S HÁDANKOU!

Bílá jak sníh,
nadutá jak měch, 
opatrně našlapuje,
zobákem se krmí.

Má sto jehel,
žádnou nit.
Umí dupat, 
ne však šít.

Zpěvák není, a přece zpívá,
jezdec není, a na nohách má ostruhy.

Dvě trkadla, 
dvě dívadla, 
vpředu chroustalo,
vzadu mávadlo,
dole čtyři utíkadla,
na nich čtyři kopytadla.
Co je to?

Které zvíře pije nejdražší nápoj 
na světě?

Vousatý, ale stařeček  to není,
rohatý, ale přece není býk,
dojí, ale kráva není.

Kdo chodí spát v botech?
Monca

obrázky: Kája

Řešení: husa, ježek, kohout, kráva, komár , koza, kůň

Kdo je to?

Kdo je to?
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Obrázky namalovali:
Dalibor Vidourek, David Šplíchal, Naty Svobodová, Tereza Havlíčková, Tereza Chrástová, Tobiáš Beránek, 

Valerie Hanáková a Zuzana Kravcová.

Ovoce ve 2. a 3. tř.

Plakáty  3.  třída

Myšky 4. tř.

Obrázky namalovali nahoře: David, Dominik,  Filip, dole: Kristýna, Pavel a Veronika.

Košíky 3. tř.

foto: -ne-
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KLIKYHÁKY PRO PRVŇÁKY
Ahoj holky a kluci z první třídy!
Moc jsme se těšili, až poprvé otevřete stránky časopisu Mráček. Zna-
mená to totiž, že už patříte mezi nás! Přejeme vám hodně úspěchů při 
učení a taky, aby vám vydržela chuť se učit.
 Připravili jsme pro vás rubriku, ve které si můžete procvičovat 
ruku, a tím se zlepšovat v psaní.
 Tak hurá do toho!

Dokresli z mraků 
padající kapky deště.

Dokresli vlnky 
pod žabky podle 
předlohy.

Zdroj: www.jak-spravne-psat.cz, -ne-
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AnketaCo jste četli o prázdninách?

2. třída

Zuzka Kravcová
Knížku O Zuzance.

Natálka Svobodová
Heidi, děvčátko z hor.

Tomáš Vandas
Pošťák Oliver.

Verunka Muzikářová
Výlet do země pohádek.

3. třída
Klára Dohnalová

Eliška a ztracený poník.

Sabina Dostálová
Žáci Kopyto a Mňouk.

Nikola Novotná
Když se zamiluje kůň.

Veronika Žáková
Bára a Flíček.

Filip Iran
Knížku Pokemoni.

foto: -ne-
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Milí čtenáři, 
na následujících stránkách si můžete vyzkoušet, jak jste vnímaví a jaké máte logické 
uvažování. Úkoly jsou z knihy Martina Postráneckého, který publikuje v hádankářských 
časopisech, a dokonce sestavoval úlohy pro druhé a desáté mistrovství ČR. Některé úlohy 
se vám budou zdát snadné, jiné vás trošku potrápí. Tak hodně štěstí při tréninku vašeho 
postřehu a dalších dovedností.
 Odpovědi naleznete na konci Mráčku.      MS

Z knihy: Martin Postránecký - Cvičíme postřeh a logiku,Portál, Praha 2003.
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Zdroj: Hravé omalovánky, Albatros, 2005

H r a v é  o m a l o v á n k yH r a v é  o m a l o v á n k y



11

Monca
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Z deníku
Malého čtenáře

Klára Dohnalová

Filip
Iran

Nikol 
Novotná
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AnketaCo jste četli o prázdninách?

4. třída

Matěj Kravec
Letopisy Narnie.

Patrik Abaffy
Kocour v botách.

Tomáš Doležal
Školák Kája Mařík.

Míša Holíková
Sněhurka.

Barbora Honsová
Harry Potter.

Nápady na tvoření
Potřeby:
•	 voskovky - srovnané podle barev
•	 lepicí pistole
•	 fén
•	 nápad
Voskovky nalep lepicí pistolí jednu 
vedle druhé na jeden okraj papíru. 
Obrázek opři, aby stál, a fénem 
postupně zahřívej voskovky, až začnou 
téct dolů.
 Obrázek pak dotvoř podle fan-
tazie. Chceš inspiraci? Hledej pomocí 
googlu "crayon art".

Ať se dílo daří!

Abys získal tento 
výsledek, je potřeba na-

lepit na papír šablonu, 
třeba písmeno.

-ne-

foto: -ne-
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Kapka rosy
Kapka rosy na kameni,
na listě i na rameni,
na trávě i na jehličí,
brzy ráno kozy mečí.

Květiny se otvírají,
a jazýčky vystrkují.
Na rosu má každá chuť
a je šťastná jak labuť.

I plody ráno rosu chtějí,
že prý jinak nedozrají.
Nebudou mít hlavičku,
jako třeba žabičku.

Moudrý strom se plodů ptá,
je-li žabka zelená.
A jeden plod povídá:
My jsme jabka zelená!

GaHaPodzim
Listy jsou barevné jako náš svět
A na louce už není ani jeden jediný květ
Když foukne jemný vánek větru 
Listy se zatřepou a letí do nebeských světů

Jemná rosa na listy padá 
nechce dopadnout je příliš mladá
Pak jemný vítr zavane
A rosa, ač nechce, dopadne

Vendula Roubcová
4. třída

Podzimní koláž
Vendula Roubcová a Kateřina Němcová 

foto: Kristýna Brančová
Úprava textů: MS

Ptáci
Ptáci mají jiné peří,
rozeznají se jen stěží. 
Každý má jiný hlásek,
zazpívají na Den matek.

Každý má svůj vlastní hlas,
odlétají v jiný čas,
každý má jiný hlas,
přilétají v jiný čas.

A potom nám zazpívají,
když poupata rozkvétají.
potom zase odlétají,
to květiny usychají.

GaHa
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Kačka
Šla kačka Kačka,
a vedle ní pračka,
„Ahoj pračko!“
„Ahoj Kačko!“

Pračka dala pusu Kačce,
Kačka dala pusu pračce.
Tak šla dál ta Kačka,
připojila se k ní pračka.

Pak jednoho večera,
potkala Kačka Kačera,
„Ahoj Kačko, ahoj pračko!“
„Ahoj Kačere a jeho hračko!“

Kačer dostal kytku od Kačky,
bylo mu však líto pračky,
s oběma se bavil dál,
lásku Kačce neprodal.

Kája

Fred a George potřebují stejnou šálu. 
Dokážeš jim dvě stejné šály najít?

Kája

Jazykolamka

Šály namalovali:
Jan, Matěj, Ondra a Martin 
z 1. třídy.
-ne-
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Anglické divadlo

Jackie and the horrible family
Vzpomínáte na Jackie a její cestu do země obrů?

Who´s this?
Přiřaď jména postav k obrázkům:

 Mr Good   Mr Horrible  Mrs Good

  Jackie   Mrs Horrible

Jak se nám divadlo líbilo?

Bylo to mé první anglické divadlo. 
Bylo zábavné, pěkný příběh. Nejvíc 
se mi líbili obři. Byl bych rád, kdyby 
se to hrálo ještě někdy.

Mně se líbili ti obři a taky jak mi podával ruku. Bylo to super.Mně se divadlo moc 

líbilo, jen jsem moc 

zezadu neviděla.

Nejvíc se mi líbili 

obři.

Líbila se mi Jackie a taky obři.

Divadlo se mi líbilo. Bylo to zábavné. Líbilo 

se mi, jak se nás na něco ptali.

Líbilo se mi, že nás vtáhli do hry. A bylo 

dobrý, že nám přeložili slovíčka.

Líbilo se mi, že nás zapojili do hry. 

A taky že to bylo srandovní.

Gabriela Kabelková

foto: Jiří Tržil
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5. třída
Matěj Bala
Četl jsem Simpsonovy.

Michal Krotký
Pokemony.

Leoš Nevoral
Kolumbus.

Monika Krulová
Deník malého poseroutky.

Matyáš Mitíska
Pokemony.

AnketaCo jste četli o prázdninách?

Spojovačka

Zdroje obrázků:
limcindy.blogspot.com
drawingstep.com
stevorley.blogspot.com
hp-lexicon.org
/yesletsperformanceacademy.word-
press.com
abrakadoodle.com
savvymom.ca
indulgy.com
gracelynnalbert-
icanteachmychild.com
www.dillydaliart.com
festivalnet.com

foto: -ne-

MS


