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Okénko do mateřské školy

Co je nového u nás ve školce? 

Byla jedna pohádka,
zaťukala na vrátka.

O kouzelném kufru byla,
vždy každého potěšila.

Skřítek milý kufr hlídal,
hodně toho napovídal.

Kamarády měl vždy rád,
oni jeho zrovna tak.

         Kde se vzal, tu se vzal, objevil se v naší třídě starý kufr. Je tak trochu 

kouzelný a bydlí v něm náš nový kamarád skřítek, který má stále plné ruce 

práce.  Pro děti ve svém kufříku ukrývá pohádky, různé poklady, překvapení, 

hádanky a úkoly.

A protože „kdo si hraje, nezlobí“, budeme si celý rok se skřítkem  hrát a 

tajemství kouzelného kufru objevovat. A kdo ví, snad nám kouzelný kufr 

pomůže odhalit nejednu záhadu nebo tajemství.

        Ve školce si budeme nejen hrát, ale také naše pravidla dodržovat. 

Aby se nic nestalo a všem se tu líbilo. A každý byl s námi rád, i náš skřítek 

kamarád. 

Tebe, maminko a tatínku prosíme, na dodržování pravidel s námi dohlížej.
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 když vstoupím, tak pozdravím

 když odcházím, tak se rozloučím

 chci-li něco, použiji kouzelné slovíčko „prosím“

 dostanu-li něco, poděkuji

 používám i ostatní kouzelná slova

 nikoho nebiji – protože jen slaboši a zbabělci dokazují svojí sílu – já umím

mluvit

 když jeden mluví, druhý poslouchá 

 když mluvím nebo zpívám – nekřičím

 neničím – protože každá věc může posloužit mně i druhým, vážím si práce

své i kamarádů

 neberu a nesahám na věci, které nejsou moje

 tak jako já, tak i každá věc, hračka má své místo

 do školky si nosím pouze plyšového mazlíčka na spinkání

 ve třídě, v umývárně a po schodech neběhám

 dodržuji správné hygienické návyky (když se jdu umýt, vyhrnu si rukávy, 

před i po jídle se  myji, používám kapesník)

 netrápím se – protože všechny dveře jsou pro mě otevřené, mohu přijít a 

rozdělit se o každou radost i bolest

 mluvím pravdu – protože lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří

 chráním přírodu a vše živé, třídím odpad
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A co jsme ještě ve školce zažili?

 Naši školku navštívil kouzelník Waldini
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 Dopoledne s pohádkou
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 Skřítkovo překvapení aneb máme rádi ovoce a zeleninu
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 O drakovi, který měl rád brambory
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 Podzimní výprava „Po stopách skřítka Barvínka“
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 Mikulášské dopoledne

A co ještě bude dál? … To se dozvíte zase příště

9



Zahájení školního roku

Ve školním roce 2022/2023 zasedli do lavic i noví žáci. První školní 
den je do školy doprovodili jejich rodiče a příbuzní. Ředitelka školy 
Blanka Potěšilová spolu se starostou obce Lukov Janem Vidourkem 
nové žáky přivítali a předali jim malé dárečky. 

10



                                                                   

Žáci 4. a 5. ročníku připravili rozhovor s učitelkami základní školy, 

Naďou Přikrylovou a Veronikou Vojtěchovou.

Otázka č. 1: Jak dlouho pracujete v naší škole?

Naďa:                V lukovské škole pracuji 4 roky.

Veronika:          Letos jsem ve škole dvanáctým rokem.

Otázka č. 2: Proč jste si vybrala naši školu?

Naďa:               Oslovila mě paní ředitelka, jestli bych tady chtěla pracovat.

Veronika:         Protože je rodinného typu.

Otázka č. 3: Jakého herce nebo herečku máte ráda?

Naďa:               Mám moc ráda Jeremy Irona.

Veronika:         Mně se nejvíc líbí Ondřej Vetchý.

Otázka č. 4: Co sledujete v televizi?

Naďa:              Nejraději sleduji historické filmy.

Veronika:        Mně se moc líbí české kriminální seriály.

Otázka č. 5: Čeho se nejvíc bojíte?

Naďa:               Nejvíc se bojím bouřky.

Veronika:         Bojím se války.

Otázka č. 6: Co je pro Vás v životě nejdůležitější?

Naďa:                Nejdůležitější je pro mě Bůh.

Veronika:          Nejdůležitější je pro mě zdraví, rodina a práce.

Otázka č.7: Jaké knihy čtete nejraději?

Naďa:                Nejraději čtu historické romány.

Veronika:          Mám ráda humorné knihy – např. Bočkovy Aristokratky.
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Otázka č. 8: Kam byste se chtěla podívat?

Naďa:                Ráda bych se podívala do Izraele a Austrálie.

Veronika:          Chtěla bych vidět Albánii. 

Otázka č. 9: Jaké máte přání do budoucna?

Naďa:                Chtěla bych méně stresu.

Veronika:          Mým přáním je svět bez válek.

Otázka č. 10: Co vás nejvíc dokáže naštvat?

Naďa:               Můj syn Miky.

Veronika:         Nejvíc mě naštve lhaní a přetvářka.

Děkujeme za rozhovor.
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CO  SE  UDÁLO  VCO  SE  UDÁLO  V  NAŠÍ  ŠKOLENAŠÍ  ŠKOLE
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Exkurze Fantazia Roseč
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Školní družina
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Projektový den „Chleba s máslem“ na farmě Zašovice



Kreativní dopoledne
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Čtvrťáci udělali rozhovor s našimi prvňáčky.

1. Co se ti nejvíc líbí ve škole?

2. Co rád/a děláš ve volném čase.

Tereza Bořecká

1. Nejvíc se mi líbí kartonové kostky.

2. Ráda si hraju s panenkami.

Antonín Binder

1. Mě baví všechno učení.

2. Ve volném čase si hraju s Legem.

Josef Binder

1. Nejvíc se mi líbí velká SEVA.

2. Rád chodím za bratrancem.

Jindřich Mokroš

1. Mě baví všechno učení.

2. Ve volném čase rád chodím na procházky.

Kristian Karšulín

1. Mně se líbí všechny třídy.

2. Nejraději si maluju.

Pavlína Turková

1. Mám ráda psaní.

2. Hraju si s kočkou.

Matěj Lojda

1. Líbí se mi velké hrací kostky.

2. Jezdím na kole.
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Na přípravě časopisu se nejvíce podíleli žáci 4. a 5. ročníku. 

Jací jsou a co je baví?
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Jmenuju se Milan Ralbovský. Je mi 10 let. Ve škole mě 

nejvíc baví dovedné ruce a informatika, nebaví mě čtení. 

Ve volném čase chodím ven a baví mě rybaření. Chtěl bych 

být automechanikem.

Jmenuju se Mikuláš Přikryl. Je mi 9 let. Ve škole mě baví 

informatika a nebaví mě čtení. Ve volném čase si nejraději 

hraju na počítači.

Jmenuju se Eliška Honková. Je mi 11 let. Nejvíc mě ve škole

baví matematika, vaření a výtvarka, nebaví mě čeština a 

čtení. Ve volném čase chodím se psem na procházky. 

Nejraději mám svoji starší sestru.

Jmenuju se Lukáš Poul. Je mi 9 let. Ve škole mě baví hrát si 

s kamarády na zahradě a nebaví mě čtení. Ve volném čase 

venčím psa a hraju hokej. Mojí nejmilejší osobou je 

mamka. Chtěl bych být zootechnikem.

Jmenuju se Zdeňka Kosíková. Je mi 10 let. Ve škole mě baví 

stavebnice a někdy mi vadí hluk. Ve volném čase ráda 

vyrábím. Nejraději ze všech mám Kačenku.
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Jmenuju se Šimon Hobza. Je mi 9 let. Ve škole mě baví 

přestávky na zahradě a nebaví mě pracovky. Ve volném 

čase si nejraději hraju fotbal. Chtěl bych být policistou. Můj

nejlepší kamarád je Tobík Šplíchal.

Jmenuju se Tobiáš Bok. Je mi 9 let. Nejvíc mě ve škole baví 

matematika a nebaví mě čtení. 

Jmenuju se Vítězslav Kupilík. Je mi 9 let. Ve škole mě baví 

přírodověda a nebaví mě čtení. Ve volném čase hraji na 

počítači a  chtěl bych být stavitelem.

Jmenuju se Tobiáš Šplíchal. Je mi 11 let. Ve škole mě baví 

všechno, ale nejvíc angličtina. Ve volném čase hraji na 

počítači a  chodím s kamarády ven.

Jmenuju se Kateřina Roupcová. Je mi 10 let. Ve škole mě 

baví všechno. Ve volném čase hraji venčím psa a chodím 

s kamarády ven. Chtěla bych být malířkou.



Můj nejlepší kamarád

Můj nejlepší kamarád se jmenuje Tobiáš Bok. Je z Lukova. Tobík je menší 
postavy, má světlé vlasy a modré oči.
Mezi jeho záliby patří jízda na kole.
Kamarádím s ním, protože se s ním dá o všem povídat a rozumíme si.

Milan Ralbovský, žák 5. ročníku

Můj nejlepší kamarád je Tobiáš Šplíchal, který bydlí v Mor. Budějovicích. Je 
štíhlý, má blonďaté vlasy a modrozelené oči. Mezi jeho záliby patří hraní venku 
s kamarády.

Mikuláš Přikryl, žák 5. ročníku

Moje nejlepší kamarádka se jmenuje Kateřina Roupcová. Má hnědo blonďaté 
vlasy a hnědé oči. Je z Lukova. Kamarádím s ní, protože spolu zažijeme spoustu
legrace a hodně se smějeme.

Eliška Honková, žákyně 5. ročníku

Můj nejlepší kamarád je Tobiáš Bok. Bydlí v Lukově, je štíhlý, má hnědé vlasy 
a hnědé oči. Ve volném čase rád jezdí na kole. Kamarádím s ním, protože si 
rozumíme.

Lukáš Poul, žák 4. ročníku

Můj nejlepší kamarád je Tobík Šplíchal. Bydlí v Moravských Budějovicích. Je 
hubený jak vyžle, má krátké blonďaté vlasy a modré oči. Rád chodí ven a je fakt
hodně vtipný.

Šimon Hobza, žák 4. ročníku
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Můj nejlepší kamarád je Milan Ralbovský, který dojíždí do naší školy až z 
Kojatic. Milan má hnědé vlasy a zelené oči. Jeho největší zálibou je rybaření.
Milan je můj velký kamarád a je s ním obrovská legrace.

Tobiáš Bok, žák 4. ročníku

Moje nejlepší kamarádka je Kačka, které je 10 let. Bydlí v Lukově stejně jako 
já. Kačka je střední postavy, má hnědé oči a delší hnědé vlasy. Nejvíc ji baví 
malování a chodí na procházky se psem.

 Zdeňka Kosíková, žákyně 4. ročníku

Můj nejlepší kamarád je Šíma. Bydlí v Dolních Lažanech. Je hubený, má hnědé 
vlasy i hnědé oči.ďaté vlasy a modré oči. Rádi spolu hrajeme fotbal.

Vítězslav Kupilík, žák 4. ročníku
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VTIPY

U večeře se chlubí Pavlík tatínkovi: „Tati, zbavil jsem babičku zlozvyku, už 
si nekouše nehty!“ „To jsi hodný kluk, a jak se ti to povedlo?“ „Zakopal 
jsem jí zuby na zahradě!“

Učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?"
"To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do teplých krajin."

"Pepíčku, řekni nám, co se dává do jitrnic!"
"Nevím!"
"Jak to, vždyť tvůj otec je řezník?"
"No právě, kdybych to řekl, nařeže mi!"

Pepíček je ve škole a učí se skloňovat. Je velká přestávka, Pepíček se podívá do 
své svačiny a skloňuje:
1.pád - Kdo co? - "houska"
3.pád - Komu čemu? - "Pepíčkovi"
7.pád - S kým čím? - "Se salámem."

Malý Pepíček doma zvedne telefon, chvilku něco povídá a pak jde za 
tatínkem: 
"Volal Jirkův táta, že mu máš dát opsat můj domácí úkol, až ho spočítáš."

Učitel k žákovi: 
"Uměl bys vyjmenovat deset zvířat žijících za polárním kruhem?" 
"No, jasně. Devět sobů a jeden lední medvěd."

Učitelka zadala žákům slohový úkol na téma "Kdyby jsem byl ředitelem 
firmy." 
Všichni žáci se pustili do psaní, jen Matěj ne. 
"Proč nepíšeš," ptá se učitelka. 
"Čekám na sekretářku."
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PRO  ZÁBAVU
Spoj čísla od 1 do 100
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Trochu angličtiny na závěr:
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