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MAŠÁČEK 
Vítáme tě u prvního vydání našeho školního časopisu. 

  RUBRIKY  

        aneb na co se můžeš těšit.                   
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Čau, já jsem Dan, je mi 8 let.  Rád 

jezdím na kole a hraju si se psem 

Diorem. Rád jezdím na výlety. Ve 

škole mě baví výtvarka. 

 

 

Čau, já jsem Barbora, chodím do 4. 

třídy a je mi 9 let, mám ráda zvířata, 

hlavně lišky. Také sport a malování. 

Jsem kamarádská. 

 
 

 

 

 

Ahoj, já jsem Anet. Je mi 8 roků. Mám 

ráda psy a kočky. Ve škole mě nejvíc 

baví tělocvik a výtvarka. Myslím, že 

jsem dobrá v gymnastice. Z jídla 

mám nejraději palačinky.  

 

 

Ahoj, já jsem Dan a je mi 7 let. Ve 

škole mám nejradši tělocvik. Moje 

nejoblíbenější jídlo je pizza. Mám 

v redakci bratra Tobíka. Doma máme 

dvě kočky – Elsu a Ziky. 
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Ahoj, jmenuji se Lucie. Jsem 

kamarádská a chodím do 5. třídy. 

Řeknu vám, jednoduché to není. Na 

škole mám nejraději kamarádky a 

přírodovědu. A naopak nemám ráda 

testy a výtvarnou výchovu, protože 

myslím, že mi nejde. 

 

 

Ahoj, jmenuji se Emma, mám 9 let a 

mám ráda čokoládu, zvířata a 

kamarády. 

Nemám ráda olivy, houby a 

pistáciovou zmrzlinu. Chodím do 4. 

třídy. Navštěvuji kroužky gymnastiky, 

pěvák a školní časopis. Moc ráda 

chodím ven. 

 

Ahoj, já jsem Tereza, ale říkají mi 

Terka. Je mi 11 let (jsem nejstarší ze 

školy) a chodím do 5. třídy. Ráda 

sportuji a mám ráda zvířata. Ze 

sportů mám nejraději gymnastiku. 

Moje oblíbená barva je zelená. 

 

 

ČAU, jmenuji se Kika a jsem druhá 

nejstarší ze školy. Mám ráda špagety 

a bedle na řízek. Moc nemusím 

ananas a olivy. Mám ráda černou 

barvu.  
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Ahoj, jmenuji se Mária Martinková. 

Mám 10 let a narodila jsem se na 

Slovensku. Kamarádky mi říkají 

Maru. Mám ráda zvířata a hlavně 

koně. 

 

         

 

Ahoj, jmenuji se Tobík Komzák. Je mi 

6 let a chodím do první třídy. Moje 

nejoblíbenější zvíře je kočka. Mám 

rád palačinky. Ve škole mě nejvíc baví 

tělocvik. 

      

 

 

Ahoj, já jsem Lukášek Růžička, je mi 7 

let a chodím do druhé třídy. Mám rád 

psy, palačinky a ve škole mě baví 

výtvarka a pracovní činnosti a rád 

řadím slova podle abecedy. Rád 

zpívám.  

 

 

 

             Naše základní škola 
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„VE ŠKOLE TO ŽIJE“ 

PROKOP DIVIŠ 
 

V září jsme ve škole měli zajímavou akci o Prokopu Divišovi. Do školy nám přijela paní Eliška 

z Jihomoravského muzea. Všichni jsme šli do tělocvičny a sedli jsme si do kruhu. Dělali jsme 

různé pokusy, například se statickou elektřinou nebo jsme skládali města. Všichni žáci už teď 

vědí, že Prokop Diviš vynalezl bleskosvod, neboli hromosvod.  

 

Daniel Potácel, 3. ročník 

DRAKIÁDA 
 

Dne 10. října se konala krásná podzimní akce, která se všem dětem moc líbila. Uhodnete, jak 

se akce jmenuje? Malá nápověda: Potřebujete něco z papíru s dlouhým ocasem a musíte 

vyrazit na kopec. Pokud máte štěstí, fouká vám vítr. Správně, je to drakiáda! 

Asi největšího draka měl Tonda Michálek. Někteří draci byli drzí, někteří líní a někteří 

spolupracovali vzorně. Někteří dělali potíže. Jeden drak dokonce skončil v šípkovém keři a 

způsobil tak díry na bundě paní učitelky Neubauerové, která se jej jala zachraňovat. 

   

Lucie Jeneiová, 5. ročník, nakreslil Dan Komzák, 2. ročník 
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DÝŇOVÁ STEZKA 
 

Když jsme si jednoho podzimního dne ve škole krásně vydlabali dýně, rozvezli jsme je 

v družině po návsi a nachystali na dýňovou stezku, která se uskutečnila 31. října. Dýňové 

stezky se zúčastnila většina žáků z naší školy. Byly zde různé pochoutky a pití. 

Stezka se šla kolem náměstíčka a obchodu směrem ke  staré hospodě, kde nás čekala 

strašidelná pergola. Děti přišly v maskách a stezku si bezvadně užily. 

 

Tereza Pelánová 5. roč., nakreslil Tobík Komzák, 1. ročník 

CIAO A TUTTI, COME STAI? 
AHOJ VŠICHNI, JAK SE MÁTE? 

  
 

V říjnu pro nás škola nachystala akci ITALSKÝ DEN.  

Nejprve jsme absolvovali prezentaci, při které jsme ochutnali tvrdé italské sušenky s 

mandlemi jménem cantuccini. Také jsme se dozvěděli spoustu informací o Itálii. O té 

nám zajímavě vyprávěla paní Iveta Černíková. 

Také k nám do školy přišel Ital Alessandro a mluvil na nás italsky. Je ze Sicílie, tak nám o 

tomto ostrově řekl pár zajímavostí. Každá třída vyrobila něco typického pro Itálii. Prvňáci 



7 
 

pizzu z krepového papíru, druháci lodě Kryštofa Kolumba, třeťáci Pinocchia, čtvrťáci 

italská auta a páťáci velkou mapu Itálie. 

Na závěr jsme si ve skupinkách upekli pravou italskou pizzu a ochutnali tiramisu.  

Emma Veselá, 4. ročník 

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO 

STROMEČKU, VYSTOUPENÍ PRO SENIORY 
První adventní víkend se na kopečku v Mašovicích sešla celá vesnice i lidé z okolí u 

rozsvěcování vánočního stromečku. Děti z pěveckého kroužku zazpívaly krásné vánoční 

písničky, Maruška Martinková zahrála na flétnu a slyšet jste mohli i triangl. O klavírní a 

kytarový doprovod se postarali naši vyučující. 

O den později, v neděli 27. listopadu, se konalo vystoupení pro mašovické seniory, kde si své 

vystoupení děti zopakovaly a rozdaly přítomným dárečky. 

Lucie Jeneiová, Kristýna Holá, Mária Martinková, žákyně 5. ročníku 

ČAS NA KŘÍŽOVKU 

 

Křížovku si připravila Kristýna Holá 
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SOUTĚŽ 

Uhodnete, kdo je na fotografiích? 

Prozradíme, že jde o zaměstnance naší školy. 

Tipovat můžete během 20. prosince. 

Lístek s odpovědí vhoď do krabičky na chodbě v prvním patře. 

Vítěze soutěže vyhlásíme pod vánočním stromečkem. 

Nápověda: paní Kurková, Březovská, Potácelová, Neubauerová, Bětíková a pan Synek. 

Děkujeme za tvůj tip. 

 

          1.                                         2.                                                3.  

 

            4.                                               5.                                           6.  
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VTIPY 
Psychiatr vyšetřuje pacienta a klade mu různé záludné otázky:  

„Co by se stalo, kdybych vám uřízl jedno ucho?“ 

„Neslyšel bych.“ 

„A co by se stalo, kdybych vám uřízl druhé ucho?“   

„Neviděl bych.“ 

„Jak to?“ 

„Spadly by mi brejle.“  

 

 

„Dneska jsem šel se psem k veterináři, pokousal totiž moji ženu.“ 

„A nechceš ho nechat utratit?“ 

„Ne, nechal jsem mu nabrousit zuby.“ 

 

 

Policajt zastaví blondýnku na ulici a říká: 

,,Slečno, váš pes nemá košík!“ 

„Ale my nejdeme nakupovat.“ 

„Aha, promiňte, to jsem nevěděl.“ 

 

Vtipy si pro vás připravila Tereza Pelánová 



10 
 

V každém časopise se můžeš těšit na jeden rozhovor s někým ze školy. Začínáme 

pochopitelně paní ředitelkou. 

Rozhovor s paní ředitelkou 
1. Jak dlouho učíte?                          26 let. 

2. Kdy jste se rozhodla učit?           Když jsem byla malá. 

3. Jakou barvu máte nejradši?       Tmavě zelená. 

4. Kde a kdy jste se narodila?         V Mašovicích 7.3. 

5. Váš oblíbený předmět?               Vlastivěda a čeština. 

6. Kolik máte sourozenců?              1 bratra. 

7. Co vás baví ve škole?                   Dějepis a přestávky. 

8. Vedli vás doma k hudbě?            Učila jsem se sama. 

9. Jakou třídu učíte nejraději?        4. a 5. ročník. 

10. Jaké máte oblíbené jídlo?        Kapusta. 

11.  Jaké je vaše oblíbené zvíře      Pes a kočka. 

 

VÍŠ ŽE? 
 

 

Češi průměrně utratí za Vánoce 12 700 Kč? 

V Británii a v USA se slaví Vánoce 25. 12.? 

Za 4 dny jsou Vánoce? 

Nejpoužívanějším stromem na Vánoce je smrk? 

V Číně děti ještě na Štědrý den chodí do školy? 

Ve Švédsku bydlí pod každým domem skřítci, kteří dětem nosí dárečky? 

Nejoblíbenějším cukrovím jsou u nás vanilkové rohlíčky? 

Nejoblíbenějším dárkem na Vánoce po celém světě jsou stavebnice LEGA? 
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