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Úvod
Ahoj čtenáři,
desátou úvodní stranu pro nás navrhl čtvrťák Karel Hartl. Děkujeme.
Možná se vám bude zdát, že je velká část příspěvků od deváťáků – není divu, za pár dní naši
školu opustí, a v září se z nich stanou středoškoláci, takže jsme z nich spolu s panem učitelem
Kvapilem a paní učitelkou Stratilovou vyždímali, co se dalo.
Všem čtenářům přeji jménem školy krásné prázdniny, vydatný odpočinek a hlavně načerpání
sil do dalšího školního roku 2013/2014!
Markéta Vítková

Hlody ze sborovny
7. tř. Přírodopis
Vzduch vniká do čepele listů průduškami.
2. třída Prvouka
Jak se říká době, kdy nebyla elektrika a svítilo se petrolejkami?
- časostroj
6. tř Angličtina
Přelož „One animal likes the desert – the camel.
- Ale jedno zvíře má rádo jako dezert...
Přelož „I was born“
- já byl buvol.
6. tř Přírodopis
Uveď vývojová stádia žáby
- vajíčko – mlok – dospívánec – dospělec
7. tř Angličtina
Přelož do AJ slovo „rada“
- radvice
6. tř Angličtina
Přelož „but one animal likes the desert“
- žije tam jediné zvíře, které mám rád.
7. tř Angličtina
Přelož do AJ slovo loupež
- hobby
7. tř Angličtina
Poskytni radu „I´ve got toothache“
- You mustn´t go to the hospital.“
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6. tř Dějepis
Australopitékus je člověk, který není.
Australopitékus vypadá jako opice, ale je chytřejší.
Občina je nějaká vesnice, ve které žijou lidé.
Občané ve Starověkém Egyptě při práci nosí obyčejné malé sukně podobající se plenám.
6. tř Přírodopis
Uveď příklad hlodavce
- skřivan
3. tř Prvouka
Vyjmenuj ptáky, které znáš
- rak

Devátá třída hodnotí svá léta na ZŠ Lískovec
Jako asi každému žákovi základní školy se mi nejvíce líbí volné hodiny, přestávky a takové
volnější hodiny. Naše třída není zrovna nejlepší, ale i my máme dobré zážitky. Na školních
výletech se nám líbilo pokaždé, nejlepší byl asi lyžák, na který vzpomínáme v dobrém. Zažili
jsme hezké chvíle i jinde, například v ZOO Lešné, kde Chosee krmil supy svým batohem :D.
Radek Bezecný
Můj nejlepší zážitek je lyžařský zájezd - a to od začátku až do konce. Byla to nejlepší akce za
celých 9 let, co jsem tady. Tolik legrace a radosti tam bylo, že už ani nevím, co se tam stalo.
Navíc tam bylo výborné jídlo pěkné pokoje a skvělí lidé, i paní učitelky se chovaly úplně
jinak než ve škole, byly více v pohodě a nebyly tak přísné
Filip Hrtoň
Hodně se mi líbilo, jak nás navštívila škola ze Slovenska, která s námi spolupracovala na
projektu Etwinning. Dále se mi líbí společné akce, které se konají v tělocvičně naší školy nejvíce asi Halloween. Hodně se nám povedl letošní projekt, který jsme si sami navrhli a i
zhotovili. Je to školní skalka, na které se podílela 9. třída.
Natálie Krasulová
Co se nám povedlo?
Jednou jsme jeli na fotbalový turnaj na 1. Základní školu. Nečekali jsme žádné zázraky, když
jsme přijeli, ale dostali jsme se až do semifinále, v kterém jsme bohužel prohráli na penalty a
hráli jsme o 3. místo s 2. Základní školou. Ten zápas jsme nakonec vyhráli po gólu z poslední
půl minuty, který vstřelil Patrik Němec. Sice jsme nepostoupili, ale myslím, že jsme odvedli
dobrý výkon.
Jakub Lehnert
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Co se nám nejvíce povedlo na škole?
Hodně se nám povedlo a všem určitě líbilo naše vystoupení na Halloween. Všichni jsme si
nejdříve mysleli, že se nám nic nepodaří, ale opak byl pravdou. Vystoupení, které jsme cvičně
tančili jenom dvakrát, se nám hodně povedlo. Tady šlo vidět, že umíme krásně improvizovat.
Dále se nám myslím moc povedla návštěva, která k nám v rámci Etwinningu přijela až ze
Slovenska. Návštěva se z obou stran vyvedla.
Gabriela Morongová
Nejvíce se mi líbilo asi to co každému žákovi na základní škole, tzn. výlety, školy v přírodě,
atd….Ze školy to byly asi volné hodiny, přestávky a nějaké ty volnější hodiny, kde jsme si
mohli povídat. Z této školy jsem si odnesl spoustu zážitků hlavně ty z výletů a lyžáku.
Lukáš Martinek
Mezi moje nejlepší zážitky patří naše třídní výlety, na kterých jsme si užili spoustu šťastných
a radostných chvil.
Učíme se zde spoustu zajímavých a někdy i zábavných věci, které později v životě můžeme
použít. Pracujeme i na školní zahradě, kde jsme společně jako třída vytvořili projekt s názvem
skalka.
Jan Michnik
Naše zážitky na škole
No jako třída jich máme dost, ale jako úspěchy - tak to skoro nic. Naše úspěchy jsou skalka,
Halloween, naše třídní akce a výlety, například školy v přírodě, lyžáky a tak dál.
Martin Mičinec
Škola?
Když to řeknete, vybaví se vám učení a nuda. Vždy tomu tak není. Ve škole máte vždy své
přátele, s kterými se můžete vídat mnohem častěji. Já si pamatuji, že ty nejlepší zážitky jsem
vždy prožil s mou třídou např. na školních výletech.
Ve všech školách to tak sice být nemusí, ale ve většině určitě. Můžete si třeba vybrat i
volitelné předměty a to podle toho, co vás baví a zajímá. A proto ve škole jste, abyste se učili
novým věcem, které využijete třeba u vašeho budoucího povolání. A věřte, že se vám tyto
zkušenosti budou hodit.
Tomáš Peter
Mezi určitě nejlepší zážitek, který jsem na této škole zažil, byl lyžařský výcvik. Byl to vůbec
nejlepší týden, který jsem mohl trávit s těmi nejlepšími kamarády, a určitě bych si ho rád
někdy zopakoval. Nejen lyžák byl tak úspěšný, bylo tu mnoho jiných výletů, které určitě stojí
za zmínku, jako třeba kdysi školy v přírodě nebo výšlapy, které byly zakončeny vyhlídkou
z rozhledny.
Když mluvíme o kladech školy, musím říct, že i předměty mají své kladné stránky, například
mě baví pracovní činnosti, kde dělám činnosti, které na své budoucí škole určitě využiju.
Matěj Slíva
Myslím, že jeden z našich úspěchů byl letošní Halloween. Ti, kteří nás znají, ví jací jsme, a že
se nikdy nedokážeme domluvit, a tak i když jsme nevyhráli, poprvé jsme se na něčem
domluvili a nacvičili to společně. A to je větší úspěch než vítězství.
Markéta Zuczková
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Devátá třída na exkurzi v Osvětimi
Na výletě v Osvětimi jsem si odnesl spoustu ponaučení, ale taky spoustu zábavy v autobuse.
Člověk si ani nedokáže představit, jaké věci se tam děly, kolik lidí tam zemřelo. Doufám, že
se nebude opakovat stejná chyba, že si zvolíme někoho jako byl Hitler, Lenin, Stalin atd.
Člověk si uvědomuje, co udělal až když už je pozdě.
Lukáš Martinek
11. 6. 2013 jsme absolvovali exkurzi v Polsku v koncentračním taboře Auschwitz a později
také Birkenau. Bylo to velice poučné ale smutné, co si lidi v té době prožívali. První pohled
v táboře Auschwitz směřoval na bránu, kde bylo napsáno „Práce osvobozuje“. Byli jsme
skoro ve všech staveních, kde byly například ubytovny a plynové komory. Exkurze se mi
líbila, protože byla velice poučná.
Jan Michnik
Nedávno jsme absolvovali exkurzi do Polska do koncentračního tábora Osvětim. Navštívili
jsme dva tábory. Vzhledem k tomu, že jsme to hodně v dějepise probírali, věděli jsme alespoň
trochu, o co šlo. Prováděla nás paní, které občas nebylo rozumět, ale to nevadilo. Její výklad
byl velice zajímavý. Byl to výlet sice s trochu smutnou náladou, ale bylo dobré se dozvědět
spoustu zajímavých věci. Velice mě to zaujalo a klidně bych se tím zabývala ještě více.
Natálie Krasulová
Na exkurzi v Osvětimi jsme měli chytrého průvodce, který nás provázel celým komplexem.
Byl to zajímavý výlet, ale docela i smutný. Osvětim je jeden z největších nacistických táborů.
Těmito tábory prošly miliony lidí, jenom kvůli Němcům. V Osvětimi byla většina
podzemních komplexů zničená, a proto jsme byli provedeni budovami, které zůstaly stát.
Viděli jsme i mnoho fotografií, které byly pořízeny z doby fungování tábora. Viděli jsme také
hromadné domy, ve kterých lidé žili v hrozných podmínkách. Výlet se mi celkem líbil, ale
počasí nebylo moc dobré.
David Nespěšný
11.6.2013 – den, kdy jsme se školou jeli do Osvětimi. Do jednoho z největších
koncentračních nacistických táborů. Nebyl to výlet pro zábavu, ale spíše pro poznání doby 2.
světové války Osvětimi. Nálada byla spíše smutná, když už jsme stáli před branou táboru
Auschwitz. Na bráně byl nápis ,,Práce osvobozuje,, Prošli jsme všemi domy, ve kterých byly
různé cely, vyhlazovací komory a plynové komory. Mohli jsme vidět, v jakém prostředí vězni
žili. Mohli jsme si aspoň málo představit, jak vězni museli trpět. Nacistická idea byla vyhladit
ostatní rasy, mimo germány, hlavně slovany a židy.
Říká se, že kdo se z toho období nepoučil, musí ho prožit znova. Ale pro mne to bylo velmi
poučné.
Tomáš Peter
Exkurze do Osvětimi byla poučná. Bylo určitě zajímavé sledovat to, jak lidé v koncentračních
táborech trpěli. Nejprve jsme zavítali do tábora Auschwitz, kde mě nejvíce zaujala brána
s nápisem práce osvobozuje. Následovně jsme prošli mezi elektrickými ploty a prošli
jednotlivé budovy, kde jsme viděli například brýle, hrnce, vlasy a jiné zajímavosti z té doby.
Prohlídka v tomto táboře skončila u spalovacích pecí. Po malé přestávce jsme autobusem
dojeli do tábora Birkenau. Hned na první pohled mě upoutala legendární brána, kterou vlaky
projížděli hlavně židé. Následovně jsme prošli dřevěnými domky, kde vězni trávili nejvíce
času.
Matěj Slíva
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Soutěž pro 2. stupeň na předbíháčky u oběda
Asi není třeba připomínat, že se předbíháčky (zejména poslední týden, kdy bude druhý stupeň
končit podobně) budou hodit
A přitom je to tak snadné – zajít za Tomášem do 7. třídy a říct mu odpovědi na jeho záludné
otázky:
1.
2.
3.
4.

Kolik diváků bylo na utkáni Česko vs.Italie,které se konalo 7.6 2013?
Který tým vyhrál Ligu mistrů?
Který tým vyhrál Evropskou ligu?
Frýdek-Místek prohrál s Třincem kolik?
Tomáš Žurovec

Lískovecká olympiáda
Letošní 2. ročník Lískovecké olympiády se bude konat ve čtvrtek 18. června. Vypadá to, že
nám počasí zatím přeje. Všichni sportovci budou rozděleni do týmů, budou soutěžit za
jednotlivé kontinenty. Proto si také dá každý sportovec určitě pozor, jaké barvy si na sebe
obleče .
Akce bude probíhat v prostorách školní zahrady a ve škole. Ve čtvrtek se také představí
bohyně jednotlivých kontinentů, představitelky budou žákyně z deváté třídy. Soutěžit se bude
jak za jednotlivce, tak za kontinenty v různých disciplínách. Opět budeme mít svůj vlastní
olympijský oheň a možná budou třeba i holubi . Každý kontinent bude mít svůj vlastní
pokřik, jakmile ho vysloví bohyně, zakřičí jej i ostatní zástupci daného kontinentu.
Doufám, že si všichni celý den užijeme a pořádně zasoutěžíme a hlavně zasportujeme. Určitě
se máme na co těšit.
Lucie Adamusová

Čím chtěli být zaměstnanci školy jako malí?
O povolání učitelky už od malička snily:
- p. uč. Libosvarová
- p. uč. Stratilová
- p. uč. Kopcová (pouze na 1.stupni)
- p. uč. Cittová
- paní družinářka – Ševčíková
Ale našly se zde i výjimky:
POVOLÁNÍ↓
Řidička nákladního vozidla
Zpěvačka
Veterinářka
Něco v zemědělství nebo v chemii
Oční optik
Saxofonista
Knihovnice
Zlatnice
Zubařka

p. uč. Vítková
p. uč. Šimíčková
paní účetní Danuše Janíková
pan ředitel Jan Petr
p. uč. Židková
pan školník Jan Minár
paní uklízečka Peterková
paní kuchařka (Zuzana Sýkorová)
paní kuchařka (Zuzana Pětrošová)
Nika Straková
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Ekologická konference a Den Země
Letošní rok proběhla v naší škole Ekologická konference na téma VODA. Probíhala
dne 17. 5. v budově školy. Žáci si připravili nejrůznější vystoupení a pokusy. Na konferenci
jsme mohli spatřit Tanec deště, který patřil k těm nejlepším výstupům. Připravily si ho žákyně
8. třídy. Určitě stálo za to pokusy s vodou shlédnout.
Po skončení konference se všichni přesunuli na školní zahradu a následoval Den Země.
Počasí se vydařilo a všude panovala příjemná atmosféra. Vybraní žáci 9. třídy si vzali na
starost svoji skalku. Bylo třeba navozit mulčovací kůru a zasadit rostliny. Několikačlenné
týmy složené z žáků školy plnily úkoly na celkem šesti stanovištích. Vždy byly soutěžní
úkoly rozdělené na dvě úrovně podle obtížnosti.
Na stanovištích si všichni mohli vyzkoušet, co dokážou s vodou. Byl připravený slalom, další
pokusy s vodou, pojmenovávání vodstva ČR, poznávání nejrůznějších druhů zvířat
a rostlin, jak se má voda chránit a zpracovávání odpadů. Při zpracovávání odpadů byly
některé děti velmi kreativní.
Modely byly vystaveny a mezi nejhezčí patřili například slon, loďka, autíčko a lokomotiva.
Den se vydařil a budeme se těšit, co za téma bude nachystáno příští rok.
Lucie Adamusová
Výroky žáků 9. třídy k jejich práci na projektu Skalka:
Johana: Líbí se mi, že jsme dostali možnost zlepšit vzhled pozemků naší školy a museli
přitom využít vlastních sil.
Terezka: Stvořili jsme kus ráje na zemi, a teď ho musíme chránit před ďábly z družiny.
Tomáš: Na práci, kterou provádíme na skalce, bych kladně hodnotil týmovou práci a chuť
k ní, a to, že je to naprosto dobrovolné. Líbí se nám místo, kde je skalka umístěna
a doufám, že se výsledek bude shodovat s návrhy.
Markéta: Projekt, ve kterém jsme na školní zahradě vytvořili skalku, se nám sice podařil, ale
nemůžeme ho dotáhnout do konce, protože nám chybí peníze na konečné ohrazení skalky.
Bojíme se, že když začne moc pršet, tak se mulč sesune dolů.
David: Skalka se mi líbí, ale podle mě by tam mohlo být více kamenů a nějaké ohraničení.
Richard: Naši práci na skalce bych dobře ohodnotil. Na to, že to bylo dobrovolné, se všichni s
chutí zapojili. Aspoň na nás bude nějaká vzpomínka. Možná bych akorát dodal více květin
nebo nějaké keramické dekorace.
Rosťa: Líbilo se nám, že jsme mohli pracovat venku, ale museli jsme poučovat děti z
družiny, aby nechodily na skalku. Doufáme, že se na takovém projektu můžeme podílet i dál.
Ondra: Skalka je docela hezká, ale chtělo by to kolem ní udělat ohrádku. Já jsem vozil
kolečka a sázel kytky. Převážně naše 9. třída se podílela na práci na skalce, chtěli jsme něco
po nás zanechat.
Martin: Naše skalka se nam moc líbí, protože jsme na ní dělali jenom my. Ale až to všechno
vyroste, tak to bude ještě pěknější.
Šárka: Práce pro nás byla zajímavá. Holky sadily a kluci vozili kúru.
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Gábina: Náš projekt - stavění skalky nám určitě hodně přinesl. Každý se něco naučil. Někdy
jsme se ale hodně napracovali, ale skalka se nám povedla. Ale mohlo by se dávat více
peněz, protože se obáváme, že mulč se bude rozsypávat do okolí.
Honza: Projekt Skalka se mi líbí, protože jsme se na tom podíleli všichni.

Sportovní okénko
Dne 17. května odpoledne se ve školní tělocvičně konal turnaj v sálové kopané, který
organizoval pan učitel Jaroš. Turnaje se účastnilo 5 týmů složených z žáků 2. stupně tak, že
v žádném týmu nesměli být 2 žáci ze stejné třídy. Vítězové získali sladkou odměnu a putovní
pohár. Vyhrál tým, v kterém byl Vašek Bednář.
Vašek Bednář

Vtipy
Pan učitel v hodině fyziky se zeptá žáků:
„Víte děti, jak pomocí vody získáme světlo?"
A Pepíček vykřikne: „Stačí umýt okna pane učiteli!"
„Pepíčku," povídá paní učitelka, „jak se jmenuje člověk, který krade?"
Pepíček neví, a tak mu paní učitelka pomůže: „Podívej, když teď sáhnu do tvé kapsy a
vytáhnu padesátikorunu, kterou si pak nechám, co jsem?"
Pepíček rychle prohlásí: „Kouzelník!"
"Jean, přineste mi klavír."
"Proč pane?"
"Zapomněl jsem si na něm doutník."
Na hranicích se ptá hraniční kontrola blondýnky:
„Slečno, můžete se identifikovat?“
Blondýnka vytáhne zrcátko, koukne se do něj a povídá:
„Ano, jsem to já."
„Pepíčku, skloňuj slovo chléb."
„Kdo, co? - Chléb."
„S kým, s čím? - Se salámem."
„Komu, čemu? - Mně."
Jde slon s myší do kina. Slon si sedne před myš a myška nevidí.
Myš se naštve a sedne si o sedadlo níž před slona a řekne: „Tak vidíš
jaké to je, když si někdo sedne přímo před tebe a ty nevidíš.“
„Hele Václave, kde si byl minulý rok na dovolené?“
„Počkej...jak se jmenuje ta květina s trny?“ „Růže?“
„Jo, růže! Růženo! Kde jsme byli minulý rok na dovolené?“
Eliška Kopcová
8

