Zatím Bezejmenný časopis ZŠ Lískovec 

ÚVODNÍK
Milí čtenáři,
otevíráte první číslo školního časopisu základní školy v Lískovci. Mým velkým přáním je, abyste mých
příspěvků četli co nejméně, a naopak aby většina článků a nápadů pocházela z vašich hlav.
Věřím, že si časopis najde nejen své redaktory, ale i celou řadu věrných čtenářů. Cílem je, abyste v něm
našli informace ze života školy, zajímavá témata a zejména nejmenší žáci i zábavný koutek. Časopis bude
rozdán každé třídě po jednom výtisku. Další výtisky bude možné zakoupit u mě za symbolickou cenu 5 Kč.
Na závěr mého úvodníku bych ráda poděkovala všem žákům, jejichž jména najdete pod příspěvky a bez
nichž by toto číslo nikdy nevyšlo.
Hezké čtení vám přeje Markéta Vítková
ÚSPĚCHY ŠKOLY VE SPORTOVNÍCH AKCÍCH
Zdravím naše milovníky sportu!
I pro vás jsme si něco připravili a připravovat budeme. Dne 15. 9. se naši mladší spolužáci zúčastnili
běžeckých závodu v Sokolovně ve Frýdku a dovezli nám čtyři krásné diplomy za dvě první místa a dvě třetí
místa. Poté naší dva žáci Klára Mojžíšková a Eliška Kopcová postoupili do okresního kola, kde Eliška
Kopcová vybojovala krásné 3. místo.

7. 10. se nám slavnostně otevřelo hřiště, zúčastnili se jak hosté, tak roztleskávačky. Naši mladší spolužáci si
vyzkoušeli 50m dráhu. Dále také se začala psát nová lískovecká tradice „lískovecké sportovní rekordy“,
které se doufám budeme snažit překonávat rok od roku.
Naše družina se zúčastnila dvou akcí „Olympiáda družin“, kde nám Sára Hájková vybojovala 3. místo
a Eliška Kopcová 1. místo. Dále „Kinderiáda“, kde nám vybojovala Eliška Kopcová 1. Místo v hodu plným
míčem.

Jakub Kopec a Dominik Pánek

EKOLOGICKÝ KOUTEK
Jelikož je naše škola držitelem titulu Ekoškola, nesmí zde chybět informace od ekotýmu. Co všechno již za
necelé dva měsíce působení v tomto školním roce stihli?
Září:

Ustavení ekotýmu a jeho spolupracovníků.

Exkurze žáků 4. a 9. třídy do Záchranné stanice a Centra ekologické výchovy v Bartošovicích.
Říjen:

Zahájena činnost ekologického kroužku.

Sběr PET lahví.

Exkurze žáků ŠD, 4. a 9. třídy a volitelného předmětu Člověk a příroda do Záchranné stanice
ohrožených živočichů v Bartošovicích.

Úkol Recyklohraní – Příběhy našich dědečků a babiček.
Zjištěné údaje:
Spotřeba vody od 4. 10. – 18. 10. 2010.
Spotřeba elektrické energie od 4. 10. - 18. 10. 2010. Denní: 956 kWh. Noční: 268 kWh.
Zástupci ekotýmu
PLÁNOVANÁ AKCE ŠKOLY
Halloween - co o něm víme?
Halloween vznikl už za dob Keltů. Slavil se tak konec pohanského léta a začátek nového
roku. Název vznikl ze slova All-hallow-ever, můžeme říct Předvečer všech svatých.
Typické znaky Halloweenu jsou děti v maskách různých příšer, nejčastěji čarodějnic,
které koledují bonbóny se známou větou: ,,Trick or treat“ tedy „Koledu nebo vám něco
provedu“. Typické barvy jsou oranžová a černá. K Halloweenu také neodmyslitelně patří
vyřezané dýně. Slaví se nejčastěji v anglicky mluvících zemích. V Česku se však 31.
říjen moc nevyznává, ale proč bychom nemohli udělat výjimku?
Kristýna Chovančíková
ROZHOVOR S PANEM ŘEDITELEM
Otázka č. 1: Jak dlouho už učíte chemii?
Pan ředitel: 33 let.
Otázka č. 2: Proč se zabýváte zrovna chemií?
Pan ředitel: Protože v 15 letech jsem si řekl, který předmět mi jde nejlépe, a to byla právě chemie.
Otázka č. 3: Jste biolog nebo chemik?
Pan ředitel: Učím chemii.
Otázka č. 4: Jaká je vaše nejoblíbenější věta ve vyučování?
Pan ředitel: „Letem světem“ a „Mirek se hlásí, dobře! Pojď k tabuli - skok plavmo!“
Otázka č. 5: Co znamená ŠMVZP?
Pan ředitel: Škola pro mládež, vyžadující zvláštní péči.
Otázka č. 6: Jaký sport Vás nejvíce baví?
Pan ředitel: Ani jeden sport pořádně neovládám, ale 3x týdně plavu, potom jezdím na kole a lyžuji.
Daniela Brantalová a Nikola Dudková

HLÁŠKY Z HODIN:
Z Přírodopisu:
Úkol: „Uveď přadné rostliny“. Odpověď: „Fazol se používá na výrobu textilu“.
Ze Zeměpisu:
Otázka: „Kdo byl objevitel Ameriky?“ Odpověď: „ Kristus Kolumbus“.
Z Informatiky:
Učitelka s „šíleně vážnou“ tváří: „Jestli to nebudete příště vědět, tak vám utrhnu všechny
uši!“
Žáci 3. třídy: „Ale my máme jenom dvě“!
Členové sborovny
A N K E T A aneb - PTALI JSME SE NA CHODBĚ…
Co bys uvítal/a ve školním časopise?
Určitě něco o hudbě.
Nikola Dudková, 9. třída.
Asi něco o filmech - třeba o Mafii 2 a dalších. Myslím, že by to lidi zajímalo. Marek Minár, 8. třída.
Novinky o celebritách.
Barča Bezecná a Monika Lešková, 9. třída.
Módní trendy.
Barbora Vilémová, 3. třída.
Něco o tanci.
Katka Kaňoková, 5. třída.
Helena Kopelová a Magdalena Musálková
PRO NAŠE NEJMENŠÍ
Křížovka

Vojtěch Krusberský

Omalovánka

Martin Alex Nálepa a Mikuláš Nálepa

CO NÁS ČEKÁ V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ





Podzimní prázdniny
3. 12. 2010 Vánoční dílny a Mikulášská nadílka
21. 1. 2011 Dětský karneval
22. 1. 2011 Ples SRPŠ, aneb „Let´s dance 4“ v podání našich rodičů

SLOVO NA ZÁVĚR
Právě jste dočetli první číslo školního časopisu.
Zdál se vám příliš krátký? Rádi byste něco změnili? Chtěli byste napsat zajímavý článek?
Pak neváhejte, nic si nenechávejte pro sebe a přijďte za mnou!
Markéta Vítková

