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MILÍ ČTENÁŘI,
přicházíme s třetím číslem. Opět máme pár příspěvků od našich spolužáků, některé jsou
ještě vzpomínkou na zimu. A co vy ostatní! Nic nepodnikáte? Rádi vám práce otiskneme.
Pokud si chcete prohlédnout časopis v barvě, podívejte se na stránky školy do sekce
Časopis.
Tým redakční rady
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Shakespeare
Včerejší divadlo se mi moc líbilo. Ukazovali
nám tři nejznámější díla Shakespeara.
Shakespeare psal divadelní hry. Jeho nejznámější hra byla Romeo a Julie.
Petr Bláha, 5.r
Na snímcích je představení pro I. stupeň a MŠ.

Etiketa do škol aneb základní pravidla chování
ve škole a na veřejnosti
Dne 11. 3. 2015 nás ve škole navštívila paní
s programem: Etiketa do škol. Po třídách jsme se
střídali a dozvídali se, jak bychom mohli vylepšit své
chování k sobě navzájem a k dospělým. Dozvěděli
jsme se, co je to etiketa, jestli máme dát na první
dojem. Seznámili jsme se, s čím můžeme odradit své
okolí a další potřebné informace.
Vyzkoušeli jsme si, zda se umíme správně pozdravit,
oslovit, představit a jak se chovat při vcházení
do místnosti. Vysvětlili jsme si, jak se správně obléci
a zahráli jsme si scénky se zdravením. V závěru lekce
jsme se pobavili o taktu a ohleduplnosti.
Program byl zábavný i poučný současně. Připravili
jsme se na situace, se kterými se budeme v životě
setkávat.
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KULIČKIÁDA
Dne 25. 3. 2015 uspořádala školní družina
v lesíku u školy „Kuličkiádu“.
Zúčastnilo se jí 26 dětí. Hrálo se podle
zjednodušených pravidel Českého kuličkového
svazu. Soutěžící se snažili, po soustředěném
házení a cvrnkání do důlku jsme se dočkali i
finálové trojky – první byl Dominik Káňa, druhý
Lukáš Prchal a třetí Jakub Stejskal. Gratulujeme
ale nejen jim.
G.K.

INDONÉSIE
Dne 5. 2. 2015 jsme jako každý rok vyrazili do sálu B. Bakaly v Brně na program Indonésie
- po stopách lidojedů uváděný v rámci vzdělávacího programu Planeta Země 3000.
Dobrodruh Adam Lelek, který výpravu podnikl, nám přiblížil život a zvyky tamějších lidí.
Jeho cílem bylo najít přírodní lidi, tedy lidi, co nejsou ovlivněni civilizací, a i v 21. století
žijí jak v době kamenné.
Cíl své cesty nakonec splnil a dostal se do vesnice v pralese, ve které žila rodina, která
v životě neviděla bílého člověka a ani civilizaci. Adam nám přiblížil i faunu a floru
Indonésie.
Myslím, že program je velmi poučný a zajímavý a velice mě mrzí, že příští rok už další díl
neuvidím.
Vendula Rotreklová, IX. třída
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Lidojedi
Dne 5. 2. jely 4. - 9. třída na program Lidojedi. Bylo to v takovém kině, kde jsme se
dívali na film. Ukazovali nám celou Indonésii, potom sopky a opice.
A konečně nám ukázali ty lidojedy. Viděli jsme, jak dělali mouku z palmy a jeden
lidojed se ještě nikdy neviděl v zrcadle. Občas jsme se smáli a jindy jsme jenom
okouzleně koukali.
Nejvíc se mi asi líbila nejhorší práce na světě, protože se tam těžila síra, a dělaly se
tam nebezpečné výpary. Líbila se mi tam ta žlutá barva. Už se těším na příští rok.
J. Kokojanová, redakce

SBÍRKA VÍČEK PRO JASMÍNKU
Šestiletou Jasmínku z Brna srazilo na přechodu auto. Dlouho byla v umělém spánku a
následně v tzv. vigilním kómatu. Po maličkých krůčcích se zotavuje a postupně se navrací
zpět.
Jasmínka vnímá a reaguje na podněty, komunikuje pomocí kývání hlavy. Hlas zatím
nedovede použít. Svůj stav snáší statečně, ráda se usmívá a hodně se snaží. Potřebuje
speciální kočárek, sedačku, polohovací postel a další podpůrné a rehabilitační pomůcky.
Naše škola se zapojila do sběru víček od PET lahví, které pomohou rodičům nemocné
Jasmíny zakoupit vše potřebné. Téměř všechny třídy sbíraly. Výsledkem vynaloženého
úsilí byl jeden veliký pytel. Nejvíce víček nasbírali žáci 2. a 5. třídy. Všem, kteří se do
sběru zapojili, patří veliký dík. Je pěkné, že se učíme pomáhat druhým a nemyslíme jen
sami na sebe.
Ale to ještě není všechno. Chtěla bych touto cestou moc a moc poděkovat rodině Nikolky
Kříčkové. Další čtyři pytle byly právě od nich. Je to neuvěřitelné, ale je to
tak. Děkujeme!!
Tuto akci pořádala Knihovna Jedovnice, a tak jsme nasbírané vršky dovezli právě tam.
Máme dobrý pocit z toho, že jsme mohli někomu pomoci. Člověk nikdy neví, kdy bude
odkázán na pomoc druhých.
Mgr. Milada Sotolářová
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MOJE SOUKROMÍ, NEKOUKAT,
NEŠŤOURAT
Ve výtvarné výchově žáci 9. ročníku
vytvářeli kresby s tématem soukromí
na internetu. V informatice jsme si
povídali o ochraně soukromí, co
na sebe říct a co ne a jak se zachovat,
abychom rizika omezili na minimum.
Po zhlédnutí a prodiskutování několika
videoukázek a několika citátů se žáci
pustili do vlastních prací. Psali úvahy
o bezpečném chování a o soukromí
na sociálních sítích, šikovné žákyně se
pustily do psaní příběhů o tom, jak to
dopadne, když prozradíte citlivé
informace a někdo toho zneužije.
Nejlepším počinem bylo video žákyň 9.
ročníku o využití důvěry na chatu.
Žáci 4. a 5. ročníku měli besedu o hrozícím nebezpečí při používání internetu a
následně v hodině VV a Inf tvořili
komiksy a psali vymyšlené příběhy.

BEZPEČNÝ INTERNET
10. 2. je tento rok den bezpečného
internetu. Začíná spousta aktivit organizovaných Národním centrem bezpečnějšího internetu. Slaví se již po dvanácté a jeho letošním mottem je:
"Pojďme společně tvořit lepší internet".
Z nejnovějších průzkumů mnoha
organizací jednoznačně vyplývá, že
rizikovost internetu stále roste.
Naše škola se do hnutí také přihlásila.
V hodinách informatiky jsme si povídali
jak předcházet hrozbám z internetu. Také
jsme psali příběhy a kreslili komiksy
na toto téma.
M. Halva, redakce

JG

K. Čanky, redakce
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
V lednu jsem se se školou zúčastnil lyžařského kurzu v Jeseníkách. Celý rok jsme se
na něj se spolužáky těšili, protože loňský zájezd se opravdu povedl. Ale měl jsem
smůlu. Nečekaně jsem onemocněl a chvíli to vypadalo, že vůbec neodjedu.
Nakonec jsem se ale stihl uzdravit a vyrazil jsem za spolužáky se zpožděním.
Dojel jsem ve středu večer a všichni mě s úsměvem přivítali. Ten den měli spolužáci
za sebou celodenní lyžování. Lyžovalo se na menší sjezdovce s opravdu rychlou
čtyřsedačkou, kterou si všichni pochvalovali. Už jsem se těšil, jak se k nim druhý
den připojím. Následující den byl ale odpočinkový. Jeli jsme na výlet ke zdravým
pramenům do Jeseníku. Ale už následující den jsme s kámošem Tomem i ostatními
řádili na svahu jak černá ruka. Paní učitelky i pan učitel na nás byli hodní, a tak
jsme se jim to snažili oplatit. Ale znáte puberťáky. I když se snaží, jak mohou, občas
jim to ujede.
Ale i tak si myslím, že jsme si to všichni pořádně užili a domů se vrátili s úsměvem
na tváři a super zážitky. Jak my, tak učitelé.
Filip Valachovič, IX. třída
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Den učitelů

Ve čtvrtek 26. 3. 2015 jsme si ve škole připomněli Den učitelů. To znamená, že nás
učili první dvě hodiny deváťáci. Tento svátek letos připadl na sobotu, datum
28. března je spojeno s narozením velkého učitele národů, Jana Amose Komenského
(1592).
S deváťáky byla sranda. V sedmičce nás první hodinu učili Fík a Áďa němčinu, dělali
jsme osmisměrky s německými slovíčky a pak jsme dvakrát hráli bingo. Druhou
hodinu nás učila Eliška a Terka zeměpis, to jsme si četli v učebnici, hledali v atlase
a pak jsme dělali i nějaký zápis.
V průběhu dne jsme pak i poblahopřáli paním učitelkám.
Den učitelů se nám líbil a doufám, že si s deváťáky užili i v jiných třídách.
K. Macourková,redakce

Výsledky matematické soutěže Klokan na 1. stupni

Kategorie Klokánek
Pořadí

Jméno

Body

Ročník

1.

Kamila Čanky

92

5.

2.

Marek Halva

73

4.

3.

Adam Urválek

63

4.

Kategorie Cvrček
Pořadí Jméno

8

Body

Ročník

1.

Marek Hynšt

59

3.

2.

Jára Halamíček

57

2.

3.

Dominik Káňa

54

2.
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Matematická olympiáda 2014/2015 – školní kolo
Školní kolo probíhalo v období od října 2014 do 18. března 2015 a bylo určeno žákům
5. – 9. ročníku. V soutěži se jedná o dlouhodobou samostatnou (domácí) práci žáků – vyřešení 6
zadaných matematických úloh. Úspěšným řešitelem školního kola s návrhem na postup do
okresního kola se stává žák vyřešením alespoň čtyř úloh s hodnocením 1 nebo 2.
Do soutěže se v tomto školním roce zapojili žáci 6., 7. a 8. ročníku.
6. ročník
Zapojili se 2 žáci: Jan Menšík a Milan Švihálek
Úspěšnými řešiteli s návrhem k postupu do okresního kola se stali:
Počet úloh
Umístění Jméno a příjmení Počet úloh vyřešených

1. místo
2. místo

Jan Menšík
Milan Švihálek

výborně (hodnocení 1)

vyřešených dobře
(hodnocení - 2)

Počet
nevyřešených
úloh

4
2

2
2

0
2

7. ročník
Zapojili se 3 žáci: Kristýna Pospíšilová, Lea Molárová a Antonín Regner
Úspěšnými řešiteli s návrhem k postupu do okresního kola se stali:
Počet úloh
Počet úloh
Umístění Jméno a příjmení
1. místo
2. místo
3.místo

Kristýna Pospíšilová
Lea Molnárová
Antonín Regner

vyřešených výborně
(hodnocení - 1)

vyřešených dobře
(hodnocení - 2)

Počet
nevyřešených
úloh

4
4
3

0
0
1

2
2
2

8. ročník
Zapojilo se 6 žáků: Tomáš Hrnčiřík, Josef Kožnárek, Monika Zachrdlová, Petra Petlachová, Jiří
Odstrčil, Michaela Tejkalová
Úspěšnými řešiteli s návrhem k postupu do okresního kola se stali:
Umístění

Jméno a příjmení

Počet úloh
vyřešených výborně
(hodnocení - 1)

Počet úloh
vyřešených dobře
(hodnocení - 2)

Počet
nevyřešených
úloh

1. místo
2. místo
3. místo

Tomáš Hrnčiřík
Petra Petlachová
Josef Kožnárek

5
5
3

1
0
1

0
1
2

Školní kolo matematické olympiády s žáky 6. a 7. ročníku realizovala Mgr. Veronika Valášková,
v 8. ročníku Mgr. Jitka Grossová.
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Najdi zvířata
Pepíčku, řekni abecedu.________ Eliška je moje spolužačka. ______________
Ondro, relaxace je dobrá, ale ty to přeháníš! ________ Pepíčka černí._________
Marku, na ploše máš nesmysl. ________ Litomyšl je starobylé město. ________
Janičko, za větou se dělá tečka. _______

Koupe se v bazéně. ___________

M. Halva, redakce

Najdeš cestu?



 VTIPY

 O Velikonocích u Doležalových:
 "Rychle, pojď se podívat, mámo.
Je tu synek toho zazobaného
 podnikatele
z vedlejšího vchodu.

Má s sebou samošlehací pomlázku
 a venku náklaďák s kontejnerem a
velkou rukou na nadílku!"

M. Hynšt, redakce

Perličky z hodin
Mistr Jan Hus byl upálen v Praze za hradbami.
Zvíře se skloňuje podle vzoru MOŘE - BEZ MOŘETE.
Jak se jmenovala první říše, která vznikla na našem území? Česká republika.
Písmo, které přinesl na Moravu Konstantin, se jmenuje gotika nebo iniciála.
Člověk v množném čísle - člověci.
Hnědá hornina, která vznikla před mnoha miliony let, se jmenuje PAHNĚD.
Z vápence se staví domy a oblečení.
Na svatého Jiří vylézají mniši.
Na Den učitelů se ptají deváťáci, proč máme Den učitelů a kdo je učitel národů.
Vykřikne jeden žák: „Cirkus a Metoděj!“
Názvy stran trojúhelníku: přepona, přípona, předpona.
Sbírá V. Sumcová, redakce

V. Sumcová, redakce
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Křížovka
Co dostávají koledníci

O

Co roste na jaře

K

Mládě kura domácího

O

Čím kluci mrskají
Mládě medvěda
Velikonoční pečivo

M

Malý zajíc
Jinak stuha

Š
A. Urválek a R. Ryšavý,
redakce

Malované vajíčko
Hnědá poleva na dort
Trochu počítání
M.Halva, redakce

V. Sumcová, redakce
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Rozdíly

Osmisměrka
V

K

R

A

S

L

I

C

E

káče, pomlázka,

A

A

Á

V

V

E

L

K

Ý

kuře, kraslice,

K

K

J

Z

E

L

E

N

Á

kaktus,

Z

T

Á

Í

E

A

T

Y

Y

Á

U

K

Á

Č

E

Ě

L

K

L

S

A

R

Ř

K

P

Í

Č

M

E

R

U

O CH

O

N

I

jarní, rak, já,

O

L

K

P

I

K

K

R

N

ráj, do, pán,

P

Š

O

J

A

R

O

A

S

ale, rok, po,

Z

A

J

Í

C

N

D

J

Í

roucho,

O

M

E

C

P

Á

N

E

P

Hádanky
Červené šatičky s malými puntíčky, na zvonku rosa, létá si
bosa.
akšureb
Maličké zvířátko, zrzavý kožíšek, spořádá za chvilku lískový
oříšek.
akrevev
Bodidlo po světě chodilo a domů nosilo.
alečv
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písničky, opět,
jaro, ty
zelená,
velký,

vajíčko, zajíc,
je, mašle,
M. Halva, redakce

CO S VOLNOU CHVILKOU

KVÝS PRO CHITROLÝNI
1/ Ve kterém měsíci jsou Velikonoce?
a/ v prosinci
b/ v listopadu
c/ v dubnu
2/Co se rozdává o Velikonocích?
a/ sny
b/ vajíčka a sladkosti
c/ brýle
3/ Kdo vymrskává holky?
a/ Spidermani
b/ zajíčci
c/ kluci
4/ Jaký je pátek?
a/ velký
b/ modrý
c/ červený
5/ Jak pokračuje koleda? Hody, hody,
doprovody...
a/ dáte brýle a ponožky?
b/ dejte vejce malovaný
c/ jak se máte milí páni?
6/ Jaká je sobota?
a/ černá
b/ zoubková
c/ bílá
7/ Co se peče na Velikonoce?
a/ koza
b/ beránek
c/ vlasy
8/ Jaká kytka první vykvete na jaře?
a/ jabloň
b/ borůvka
c/ sněženka
9/ Jakou barvu má bledule?
a/ bílou
b/bledě modrou
c/ fialovou
10/ Z čeho se plete pomlázka?
a/ z ovčí vlny
b/ z těsta
c/ z vrbových proutků

PŘEČTI SI

Název: Pohádky severní noci
Autor: Miloš Malý
Ilustrace: Josef Liesler
Vydání: 1982
Hlavní postavy: Kormorán a kajka
Stručný obsah: Když se rozdávalo
peří, kormorán přišel hodně
pozdě. Dokonce až po vráně! Tak
kormorán začne hledat někoho,
kdo by se s ním o peří podělil.
Našel kajku, a ta byla ochotnější
než všichni ptáci. Dala si s kormoránem soutěž, kdo první uvidí
východ slunce. A než usnou,
budou si vyprávět pohádky.
No a to je princip celé knihy.
Hodnocení: Velmi krásná kniha
s překrásnými ilustracemi.
Moc se mi líbila.
Doporučil bych ji těm, kdo mají
rádi dobrodružné pohádky.
A. Urválek, redakce

K. Čanky, V. Sumcová, redakce
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CO JSME ZJISTILI

Anketa

auto

autobus

vlak

kolo

koloběžka

trolejbus

tramvaj

letadlo

balón

segway

skateboard

padák

motorka

1.

0

0

0

0

3

5

2

17

10

6

0

0

6

0

10

2.

1

0

0

0

2

4

3

21

12

7

2

4

12

0

11

3.

0

0

0

0

0

0

0

8

2

4

0

0

7

0

6

4.

0

0

0

0

1

1

0

10

9

9

1

0

5

0

5

5.

0

0

0

0

0

0

0

4

3

4

0

0

2

0

3

6.

0

0

0

0

0

0

0

20

19

19

4

11

16

0

15

7.

0

0

0

0

0

0

0

11

7

7

1

0

8

1

5

8.

0

0

0

0

0

2

0

13

9

7

2

1

12

0

12

9.

0

0

0

0

0

0

0

7

7

6

0

0

7

0

5

1

0

0

0

6

11

5

111

78

69

10

16

75

1

72

loď

metro

Třída

Kdo už letěl nebo jel?

celkem

Kdo ještě nejel?

M.Vonášková, redakce

●

●

●

Víte že.........
Rekordy zvířat
Víte, že ara ( papoušek) se může dožít až 80 let?
Víte, že nejtěžší zvíře je plejtvák?
Víte, že nejdelší zvíře je plejtvák?
Víte, že nejrychlejší zvíře je gepard?
Víte, že nejmenší zvíře je pravděpodobně bělozubka nejmenší?
Víte, že nejtěžší a největší vůl světa váží 1 a půl tuny, je to největší vůl světa?
Víte, že nejpomaleji roste atlantská mušle zaděnka tindaria callistisormis,
vyroste 8 mm za 100 let?
Víte, že nejrychlejší pták je sokol stěhovavý, letí více než 180 km/h?
Víte, že největším bezobratlým živočichem je krakatice obrovská, měří 17,5 m?
Víte, že savec s nejpočetnějším vrhem je bodlín, vyvrhne až 31 mláďat?
J. Kokojanová, redakce

●

●
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Anglická křížovka
VEJCE

Tajenka__________________

KOŠÍK
K. Čanky, redakce

SMUTNÝ
KOČKA
UCHO
KRÁLÍK

Co se ukrývá
ve vajíčku?
V. Tomková, redakce

VELIKONOČNÍ PŘESMYČKY

kaoveč
svok
cekrasli
kočodála
lkaďátmá
kovecenoli
kysněžen

víkačaj
ránbeke
zkoamplá
kyzv
čkásybni
kálas
jíkzače
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zamacen
kátakuř
upolín
brva
ekšíkoč
rabva
děpolín

CO SE KOLEM POVÍDÁ

RYCHLÁ ZPOVĚĎ
paní učitelky Pospíšilové
1. Kolik let už na naší škole učíte?
Na naší škole učím už 10 let.
2. Jaký předmět učíte nejraději?
Nejraději učím český jazyk a matematiku.
3. Na jaké hudební nástroje hrajete?
Hraji na klavír, kytaru a flétnu.
4. Jakou máte oblíbenou spisovatelku či spisovatele a jaký žánr čtete
nejraději?
Můj nejoblíbenější spisovatel je Vlastimil Vondruška, žánr - historické
romány.
5. Jaká je Vaše nejoblíbenější barva.
Moje oblíbená barva je modrá.
6. Jaký je Váš koníček.
Můj oblíbený koníček je- šití, skládání puzzle, zpěv, plavání a sportování.
7. Jaké je Vaše oblíbené roční období?
Moje nejoblíbenější roční období je jaro.
8. Jaké jídlo máte nejraději?
Mé oblíbené jídlo je řízek.
9. Je jídlo, které nemáte ráda?
Nemám ráda rýžový nákyp.
10. Máte oblíbeného zpěváka nebo skupinu? Jaký hudební styl posloucháte?
Moje oblíbená skupina je Nightwish a Metallica a žánr je to metal rock,
také se mi líbí sólová zpěvačka Adele.
11. Jakou máte oblíbenou herečku či herce?
Mám ráda Ivana Trojana.
V. Sumcová, J. Kokojanová a K. Macourková, redakce

16

CO NAPSALI SPOLUŽÁCI

Procházka zimní krajinou
Je asi pět hodin odpoledne a já sedím na kožešině před kamny. Z ramen mi pomalu padá
deka, já upíjím horké kakao. Sedím a vzpomínám si na dnešní procházku. Asi ve dvě hodiny
odpoledne jsem se začala připravovat. Oblékla jsem si teplé kalhoty, svetr, zimní bundu
a sněhule. Málem jsem ale zapomněla na čepici, šálu a rukavice. To by byl malér!
Když jsem vyšla z domu, sluníčko mě už šimralo po tváři. Bylo mrazivo, všude sníh, ale
sluníčko si hrálo svoji zimní písničku. Obloha byla modrá, mráčky šly asi dnes spát. Rozhlédla
jsem se a přešla silnici. Jak jsem si to tak šla, sníh malinko pod každým krokem zakřupal.
Vločky přestaly tancovat ve vzduchu a já se vydala směrem k lesu. Popošla jsem pár kroků dál
a uviděla jsem, jak děti staví velikého sněhuláka. Stromy, co jsem před chvílí viděla v dálce,
mě najednou vítaly. Už jsem viděla uzoučkou cestičku, po které jsem se chtěla dát. Stromy se
skláněly a ukazovaly mi cestu. Najednou jsem uviděla malý potůček. Voda v něm nebublala
jako na jaře, ale byla zamrzlá a stála. Kráčela jsem podél potůčku a prozpěvovala si. Šla jsem
dál a viděla studánku. Byla obklopena sněhem a voda i v ní byla zamrzlá. Na chvíli jsem se
zastavila, zavřela oči a užívala si sluníčka. Najednou jsem slyšela:“ Haf!“ Pomalu jsem se
otočila a uviděla naše sousedy s jejich psem. Pozdravila jsem je, ale už jsem pokračovala,
abych nepřišla domů za tmy. Šla jsem až k rozcestí a tam jsem si začala klást otázku. Kudy se
mám vydat? Chvíli jsem přemýšlela, ale potom jsem se vydala prostřední cestou. Proč?
Protože v pohádkách jsou často správné prostřední cesty. A taky mi přišla trochu povědomá.
Jak jsem tak šla, pomalu se odkrývala známá mýtina. Bylo to jako v divadle, když rozhrnou
oponu. Mýtina zazářila a sníh se jen třpytil. Popošla jsem dál a uviděla jsem stopy ptáků
a srnek. Uprostřed mýtiny byl velký dřevěný krmelec, ve kterém byla velká hromada sena.
Pohled byl opravdu krásný. Najednou něco vyběhlo z lesa. Byla to krásná mladá srnka.
Zasněně jsem pozorovala mýtinu, když jsem si povšimla, že se stmívá. Podívala jsem se
na hodinky a byly čtyři hodiny odpoledne. Rychlejším krokem jsem se vracela domů, do tepla.
Pomalu jsem se loučila s mýtinou, studánkou, potůčkem a stromy. Šla jsem po úzké cestičce,
a když jsem dorazila na louku, ohlédla jsem se, podívala se na krásnou zimní krajinu, ale
stejně jsem věděla, že už prostě musím domů. Otočila jsem se a šla. Prošla jsem celou vesnici
a nakonec zaklepala na naše domovní dveře. Maminka mi otevřela a já vešla dovnitř.
Teď sedím doma před kamny, upíjím kakao a z dnešní procházky my zbyly jen vzpomínky.
Pospíšilová, 7. r

NOC S ANDERSENEM
Letošní Noc s Andersenem vyšla na pátek 27. 3. 2015. Přidali jsme se k mnoha zařízením,
které již tradičně tráví celé odpoledne čtením a dalšími aktivitami, které k této noci patří.
Letos se jednalo o jubilejní patnáctý ročník.
U nás ve škole se zúčastnilo 14 žáků z I. tř., 18 žáků z II. tř., 9 žáků ze III. tř., 7 žáků ze IV. tř.
a 4 žáci z V. tř.. Atmosféra odpoledne i večera byla pohodová, a již nyní se žáci ptají, jaké
bude téma příští rok.
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Zimní procházka
Crrr!! Zvoní budík a já se probouzím do dalšího krásného dne. Podívám se z okna a vidím
vločky, jak se tiše snášejí na zem. Rychle se oblékám a jdu se nasnídat. Hned po snídani
hledám čepici a rukavice a vypravuji se s kamarády na procházku do blízkého lesa.
Zrovna začíná pořádná chumelenice, vločky kolem nás tančí a šimrají nás na nose. Sníh nám
křupe pod nohama. Otevře se před námi klikatá cesta a vítají nás mohutní strážci lesa
a zvou nás dál.
Nadšení krásou zimy jdeme a povídáme si. Ale co to vidíme? Před námi se rozprostírá velká
plocha zamrzlého ledu. Rybník pokrytý sněhem tiše odpočívá a nevnímá nic kolem sebe.
Celou cestu jsme doprovázeni nehybnými stromy, které jen občas zvednou své zasněžené
ruce k pozdravu. Nakonec se ocitáme na mýtině. Nemůžeme spustit zrak z blyštící se vody
ve studánce. Stojíme a jsme ohromeni její krásou. Pozorujeme stopy zvířat, které vedou
přes mýtinu. Blížíme se ke krmelci. Co to? Ještě stačíme zahlédnout několik srnek.
Nespouštíme z nich oči. Za chvíli mizí a zanechávají nám pouze stopy v čerstvém sněhu.
Už se začíná pomalu stmívat, je čas vydat se na cestu domů. Neodoláme a ještě si uděláme
pár „andělíčků” v bílé peřině. Doma už mě čeká maminka s konvicí horkého čaje. Sedáme si
ke krbu, pozorujeme tančící plameny a líčím všem doma, co jsem zažila. To byl ale krásný
den!
T. Wawraczová, 7. r

Referát o zábavném vědeckém parku VIDA!
Milí čtenáři, dovolte, abych Vás seznámila se zábavním vědeckým parkem VIDA! pro celou
rodinu.
Provozovatelem VIDA! science centra je příspěvková organizace s názvem Moravian Science
Centre Brno zřízená Jihomoravským krajem. Jestli chcete navštívit toto centrum, tak ho
najdete v bývalém pavilonu D brněnského výstaviště. Vchod mají z ulice Křížkovského
naproti hotelu Voroněž a je nepřehlédnutelný, protože vypadá jako velký plechový chobot.
A co na vás čeká v centru? Čekají na vás desítky exponátů rozdělených do čtyř tematických
sekcí, a to na Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Součástí expozice je i Dětské science
centrum pro děti od 2 do 6 let.
Ve všedních dnech se tu odehrávají programy pro školy. O víkendu zde může tvořit a
objevovat každý, kdo si zakoupí speciální vstupenku. Pokud chcete navštívit Zábavní vědecký
park, tak se připravte, že to bude stát 190 korun za osobu. V centru mají otevřeno každý
den od 10:00 do 18:00.
Sama Vám můžu doporučit toto centrum, protože jsem ho navštívila. Z centra mám mnoho
zážitků, ale také vědomostí. Zjistila jsem například, jak vzniká povodeň nebo jakým
způsobem dýcháme.
Doufám, že se Vám můj referát líbil a že navštívíte zábavní vědecký park VIDA!.
Kateřina Opletalová, 8. r.
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Potrhaná křídla
Milí čtenáři, dovolte mi vám představit knihu jménem Potrhaná křídla, která se odehrává
kolem roku 1947.
Hlavní hrdinkou je sedmnáctiletá Josie, jejíž život není žádná pohádka. Její matka pracuje
v nevěstinci, otce nikdy nepoznala, musí přespávat ve starém knihkupectví, protože nemají
žádný byt a její vysněná univerzita, která leží co nejdál od její matky, je jí zapovězena kvůli
vysokému školnému. Nyní mi dovolte stručně popsat děj knihy.
Vše začíná ve zmiňovaném starém knihkupectví. Na Silvestra 1948 do něj zavítá muž
jménem Forrest Hearn, který Josie okouzlí natolik, že si ho vysní jako svého otce. Druhý den
však přijde šok. Forrest je mrtvý a lékaři tvrdí, že to bylo způsobeno infarktem. Josie tomu
ale nevěří, protože zdravěji vypadajícího člověka nikdy neviděla.
Asi týden po Silvestru navštíví knihkupectví Charllotte Gates, která Josie poví o univerzitě,
na kterou chodí. Josie na této univerzitě zaujme hlavně to, že je velmi daleko od města, kde
bydlí její matka, a tak Josie si stanoví za cíl se na tuto univerzitu dostat. Poté nastane zvrat.
Do města se vrátí mafiánský šéf Cinncimmoni. Muž, kterého Josiina matka bezmezně
obdivuje, přestože, když byl ve městě naposledy, zbil ji do bezvědomí. Josiina matka s ním
nakonec odjíždí do Hollywoodu a nechá Josie na starost Willie, ženě, které patří nevěstinec.
Po matčině odjezdu nastane mnoho krutých ran: její byt s úsporami vykradli, nevzali ji
na univerzitu, zemřel její dobrý přítel Charlie a nakonec umírá i Willie, která byla Josie
druhou matkou, její ochránkyní a hlavně nejlepší přítelkyní. Nakonec zjistí, že za smrtí
Forresta stojí Cinncimmoni a její vlastní matka.
Josie ale neztrácí hlavu, hádá se, přemlouvá a přesvědčuje tak dlouho, až ji na univerzitu
přijmou, a splní si svůj největší sen: odjet co nejdál od města, které ze srdce nesnáší.
Závěrem bych chtěla říct, jak se mi kniha líbila. Kniha mi přišla velmi emotivní. Smutná, ale
i veselá, zoufalá, ale i plná naděje a určitě dokazuje, že když si stojíte za svými sny, tak se
vám vyplní.
Děkuji vám za pozornost a doufám, že se vám moje představení knihy líbilo.
Petra Petlachová, 8. r

Referát o mezinárodní rybářské výstavě
Milí čtenáři, dovolte mi představit vám můj referát o mezinárodní rybářské výstavě
rybářských potřeb, která se koná každoročně v Brně na výstavišti 6. - 9. března.
Účelem této výstavy je představit návštěvníkovi světové novinky, vychytávky, pomůcky,
doplňky, nové příchutě krmení a nástrah a přesvědčit návštěvníka ke koupi některé
vystavované věci. Rybářské výstava je mezi rybáři známá také kvůli ceně produktů.
Obchodníci se zde předhánějí, takže koupíte věci i o polovinu levnější, než kdy jindy
v rybářských potřebách.
Já jsem na této výstavě byl zatím jednou, ale tento rok se chystám i s bratrem a taťkovým
kamarádem Olinem, který rybaří už 40 let, a vždy nám poradí, co je příliš drahé vzhledem
ke kvalitě nebo naopak, co je výhodná koupě.
Tuto výstavu bych doporučil všem rybářům, ale začátečníkům, kteří ještě všemu nerozumí,
bych doporučil starší a zkušenější doprovod.
Michal Menšík, 8. r
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Kouzlo severního jezera
2.část
Plavali ke světlu a uviděli....... velkou
jeskyni osvětlenou malými světýlky. „Co
to může být?“ povídá Lenka. Jen to
dořekla, a Martin už tam plaval.
„Počkej!!“ křičí na něj Lenka. Ale Martin ji
už neslyšel a byl už u vchodu k jeskyni.
Lenka plavala za ním. Plavali širokou
jeskyní.
Doplavali až k místu, kde bylo světlo nejjasnější. Vyplavali k hladině a uviděli místo
s rozcestníkem a dvěma cestami. Sundali si výstroj a šli si přečíst, co je na rozcestníku napsáno:
„Jeskyně bohatství, Jeskyně zla“
„Kterou cestou půjdeme?“
zeptala se Lenka. „Já bych šel
do Jeskyně zla,“ říká Martin.
Lenka sice trochu váhala, ale
potom řekla: „Tak dobře, ale
když tam bude něco nebezpečného, tak já jsem tě
varovala.“
Sundali si těžké potápěčské vybavení a vytáhli z batohu, který byl naštěstí
vodotěsný, suché a pohodlné oblečení. Batoh potom schovali do malé skuliny
pod stropem a vydali se do Jeskyně zla. Co tam uviděli?
Pokračování příště.

K.Čanky, A.Urválek, redakce
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Velikonoční detektivka
Je jaro a v městě Kruplově je další malér. Tentokrát to bylo takhle před Velikonocemi.
V obchodě jsou vždy vyprodaná vajíčka. Paní prodavačka proto letos objednala co nejvíc
vajíček. Druhý den ale byla všechna vajíčka pryč. Vypadá to na loupež. Tak co, pomůžeš
nám zloděje vypátrat?
1. Ptali jsme se paní prodavačky, jestli se na místo činu můžeme
podívat. Prodavačka souhlasila. Tak se podívej na ty stopy. Ta
zvláštní stopa, nevíš čí je?
2. Doplň písmenka
a zjistíš, čí stopa byla.
Výborně stopa byla _ _ _ _ _ _ _.

Pro 1.-2. třídu

Pro 3.-4. třídu

Pro 5.-6. třídu

Zvířá_ _ _a

Z_ _ř_c_ _ _op_

_ _ í_ _ _ í _ _ _ p _

3. Ale kterému zvířeti je nejvíc podobná?
Spoj stopy se zvířaty a zjistíš,
kterému zvířeti je nejvíc
podobná.

4. Po zralé úvaze jsme zjistili, že stopy
jsou podobné nejvíce psím, ale psí
nejsou. Pak jsme vypátrali seznam
podezřelých, podívej se:

- Jezevec
- Liška
- Kuna
- Vlk

6. Šli jsme za kunou a ta nám řekla, že až vyřešíme tuhle
křížovku, v tajence najdeme odpověď.
(Pokud otázky nevíš, tak odpovědi vyhledej na internetu
Jsem malá nebo velká?
Patřím do říše
Patřím do řádu
Ráda si ulovím
Patřím do třídy

ž

5. Zašli jsme domů k jezevci,
ten se vymlouval, že včera
večer byl doma, že prý s ním
byl i vlk a ten nám to potvrdil.
Takže, kdo
nám zbývá
Jezevec
v seznamu?
- Liška
- Kuna
nebo v knížce.) Vlk

ů
l
r á
c

a
ů

Pokud jsi vyřešil/a křížovku, už víš, kdo ukradl vajíčka.
A. Minaříková, redakce
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Dopravní kvíz
1. Co je tohle za značku?
a) Přechod pro chodce …1 bod
b) Pozor děti ………………. 2 body
c) Dej přednost v jízdě …3 body

5. Po jaké straně můžeš tlačit kolo?
a) Po levé …………………… 2 body
b) Po pravé ………………… 3 body
c) Vyber si, je to jedno … 1 bod

2. Co znamená značka Obytná zóna?
a) Mohou si tam děti hrát …………. 3 body
b) Mohou tam auta jezdit rychle...0 bodů
c) Můžeme tam jezdit na motorce.2 body

6. Můžeš vést psa vedle jedoucího kola?
a) Ano …………………………. 2 body
b) Ne …………………………... 3 body
c) Můžu si dělat, co chci..1 bod

3. Co je tohle za značku?
a) Místo pro parkování … 3 body
b) Slepá ulice................... 2 body
c) Dej přednost v jízdě.....1 bod

7. Můžeš vozit na řídítkách tašku?
a) Ano …….. 2 body
b) Ne ………. 3 body
c) Jasně ! … 1 bod

4. Po jaké straně se chodí na chodníku?
a) Napravo ..... 3 body
b) Nalevo ....... 2 body
c) Uprostřed ...1 bod

8. Co je tohle za dopravní značku?
a) Nemohu jet 50km/hod … 2 body
b) Musím jet 50km/hod …. 3 body
c) Mohu si jet, jak chci, téhle značky si
vůbec nevšímám … 1 bod

9. Co je tohle za dopravní značku?
a) Zákaz zastavení … 3 body
a) Zákaz stání …………2 body
b) Jak já to mám vědět?
Asi je tahle značka na nic … 0 bodů
10. Patří helma na kolo do povinné výbavy dětí do 18 let?
a) Ano ……..3 body
b) Ne ……… 2 body
c) Nevím … 0 bodů
11. Líbil se ti tenhle test ?
a) Ano …………… 3 body
b) Ne moc ne … 2 body
c) Vůbec ………..1 bod
Výsledky testu
33 bodů: Jsi úžasný!!! Na kole můžeš jezdit jak Fittipaldi! Fakt jsi šikovný/á :)
22 bodů: Máš ještě co pilovat. Ale i přesto jsi šikula. Na kole ještě zatím sám nejezdi!
8 bodů: No teda! Na kolo vůbec nenasedej! Nejdřív se nauč pravidla, jak jezdit správně po silnici!
Pak teprve můžeš nasednout na kolo a vydat se na výlet. Prostě ještě máš co pilovat!
K. Macourková, redakce
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JAK DOBŘE ZNÁŠ POHÁDKU REBELKA
1. Jak se jmenovala Rebelka skutečným
jménem?
a) Merlia
b) Meria
c) Merida

a) bludičky
b) sudičky
c) trefila sama
7. Co dostala Rebelka k narozeninám jako
malá?
a) panenku
b)luk
c)nůž

2. Kdo dal Rebelce kouzelný koláček?
a) řezbářka
b) královna
c) víla

8. Jak se jmenoval zlý medvěd?
a) Mordu
b) Jackob
c)Méďa Béďa

3. Kdo byla Rebelčina matka?
a) služka
b) královna
c) čarodějnice

9. Jak zemřel zlý medvěd?
a) zastřelila ho Merida
b) spadl na něj sloup
c)spadl do propasti

4. V co se proměnila Rebelčina matka, když
snědla kouzelný koláč?
a) v žížalu
b) v medvědici
c) v lišku

10. Jak se dá zlomit kouzlo, kterým je
Meridina matka zakletá?
a) obětování se
b) nejde zlomit
c) když se svážou pouta

5. Jak se jmenuje Rebelčin otec?
a) Fingus
b) Frígus
c) Fergus

V.Tomková, redakce

6. Kdo přilákal Rebelku do chaloupky
čarodějnice?
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