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Úvod
Ahoj čtenáři,
tak už je to tady! Dostává se vám do rukou čtrnácté číslo.
Redakční rada se malinko obměnila, máme skvělou posilu z 6. a 8. třídy, naopak však
neuvidíte příspěvek ze sedmičky, ale možná v příštím čísle už najde odvahu více žáků.
Psát totiž může kdokoli za ZŠ Lískovec!
Markéta Vítková

Létání
Všichni přece víme, že létat nemůžeme, ale každý z nás by si to chtěl zkusit, a proto japonští
vědci vymysleli větrný tunel, kde fouká vítr rychlostí 295km/hod a díky tomu můžeme létat.
Tomu sportu se říká superfly a je to i velmi drahý a náročný sport, nejbližší takový tunel se
nachází v Brně a tam stojí pouhých 90 sekund létaní 2500 Kč.
90 sekund simuluje, jako kdybychom padali z výšky 3km, ale bez obav a strahu. Napřed
musíme projít hodinovým tréningem, a pak už můžeme jít na to!
Je to pro všechny věkové kategorie a je to super zážitek
Adrian Hutyra
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Ekoškola – buď i ty nadšencem do ekologie
V letošním školním roce Ekoškoly se budeme hlavně zabývat tématem „ODPADY“.
Nezapomeneme ani na téma voda, energie, zeleň a doprava.
V nejbližší době se můžou těšit žáci
chodící do družiny - čeká je Slavnost
lískových oříšků, tentokrát pod
patronátem večerníčkových Krysáků.
V říjnu zasadíme strom a opět se
zapojíme do kampaně na snižování
množství odpadů - Litter Less.

Na závěr trochu soutěže:
Znáte následující symboly?
Pak nebude žádný problém k ním přiřadit správný název…

a)
1)
2)
3)
4)
5)

b)
c)
Sdružení Tereza
Ekoškola
Recyklohraní
Les ve škole, škola v lese
Globe

d)

e)

Řešení na poslední straně časopisu…
Po paní učitelce Stratilové přebírající štafetu učitel Jaroš
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Hlody ze sborovny
Ještě za červen 2014:
Přírodopis 6. tř.
Jaké jsou části trepky?
- buněčná huba
Dějepis 7. třída
Co je to humanismus?
- otočení člověkem zpátky
Vlastivěda 4. třída
Co je chráněno v CHKO Šumava?
- strom
...Ano, těch stromů je tam více, jak se tomu říká?
- stromovství!
Dějepis 6. třída
Co je to epos?
- trojúhelníková střecha u řeckých budov
- řecký oděv
- chrám
- zdlouhavá báseň
- král
Zeměpis 8. třída
Jakým způsobem se léčí pacienti v lázních Jeseník?
- léčí se tam studenou vodou, možná někdy Vás polijou vařící vodou
Přírodopis 6. třída
Popis laboratorní práce
- bavilo mě to až na ten smrad, který se vznášel ve vzduchu po otevření senného nálevu
Prvouka 2. třída
Proč je zdravé jíst ovoce a zeleninu?
- „nemaš vztatku cervy“
Doplň zbývající členy rodiny
- kohout kohoutě kůzle
- kráva býk jehně
Napiš tři činnosti, které děláme ve škole.
- učíme se, píšem, pijem
Zeměpis 7. třída
Kde bychom v Evropě hledali Alpy?
- na Slovensku
Občanská výchova 8. třída
Právní zástupce zastupuje právo.
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A nyní již hlody za toto září 2014:
Zeměpis 8. třída
Téma bylo významné osobnosti na bankovách
Co máme na třístovce?
žák A: Nic, nemáme třístovku.
po chvíli žákyně B: Pane učiteli, co že to máme na té třístovce?!
Angličtina 9. třída
Přelož „rodinný stav“
- married statue (= vdaná socha)
Informatika 7. třída
Hymnu jsi vybral lid, protože zlidovatěla a protože se jim líbila.
Přírodověda 4. třída
Jaké znáš houby?
- pravák, levák

Báseň
Miluji tě a ty to víš,
svému srdci to nepovíš.
Tvé oči tak nádherně září,
když tvůj obličej tak divně se tváří.
Jsi můj anděl strážný,
co je vždycky vážný.
Každou noc se mi o tobě zdá,
jsi totiž přenádherná.
Jsi jak rozkvetlá růže,
co snese vše a furt může.
Jsi jak Měsíc na nebi,
chci tě mít u sebe v posteli.
Chci přitulit se k tobě,
být spolu i v hrobě.
jsi jak raní rosa,
po které pobíháš bosa.
Já nemám odvahu,
mám hold špatnou povahu.
říct ti že tě miluji?
Ne, to teda lituji.
A tak píši báseň pro tebe ,
jak moc tě chci mít u sebe .
žákyně naší školy
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Vtipy
Baví se spolu dva psi: "Tak co, jak ta ekonomická reforma působí na tvůj život a životní
úroveň?"
„Ani se neptej, nestojí to za nic. Už mi zkrátili řetěz."
„To není špatné, alespoň nemusíš běhat tak okolo."
„No, ale žrádlo nechali na původním místě."
Pepíček se ptá otce: „Tati, automobil se píše s měkkým nebo tvrdým y?" - "Napiš prostě
auto."
Přijde podřízený k šéfovi: "Šéfe, chtěl bych přidat!" Šéf překvapeně vzhlédne a poplácá jej po
zádech: "Tak přidej!
Sedí chlapík na dvoře a cpe do sebe jitrnice, jelita, tlačenku... Za plotem stojí žebrák a slintá.
Chlap se na něj podívá a nabídne mu: „Chceš kousnout?” „Ano,” , říká otrhanec.
A chlápek zařve: „Azore, trhej!”
Víte, co se stane se sněhurkou, když se dotkne elektrického drátu? – Popelka!
Říká kočka praseti: „já znám tvůj osud prase“ Prase odvětí: „ jak to? četla jsi můj
horoskop?“... „ne, ale četla jsem kuchařku...“
Nela Židková 9. tř.

Víte, že Dánové jsou dle průzkumů nejšťastnější národ světa?
…že na Aljašce je pizzerie, která „rozváží“ pizzu letadlem?
…že dle matematické studie existuje 177 147 způsobů jak si zavázat kravatu?
…že studenti, kteří pravidelně žvýkají, mají lepší výsledky v matematice?
…že stopy po astronautech zůstanou na měsíci navždy?
…že 189 Američanů má jméno LOL?
…že hurikány v Austrálii měli původně jména podle místních politiků, které reportéři počasí
neměli rádi?
…že na ministerstvu financí České republiky je více tiskáren, než zaměstnanců?
A 250 tiskáren je již 6 let stále nerozbalených.
…že ve Wyomingu (USA) si v červnu nemůžete vyfotit králíka?
…že TŘI je jediné slovo, které má hodnotu a počet písmen stejné?

ZDROJ: www.viteze1.blogspot.cz
Hana Kopelová
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Křížovka pro 4. - 5. třídu
Přelož do
angličtiny:
Aligátor
Had
Tygr
Myš
Mravenec
Lev
What's your favourite…………..?

Křížovka pro 1.-3. třídu
1. Vylušti
V zimě padájí sněhové …….
Hlavní jídlo dne je …….
Nanarozeniny dostaneme dárky a ……….
Abuchom viděli potřebujeme dvě
………...
Zvíře které žije u nás a skáče po stromech je
……
Koza dělá ……….(citoslovce)
2. Vyškrtejte každé třetí písmenko
SABNIATZRNHVGJY
Do výtvarné výchovy potřebujeme 1+2

Po vyluštění napište na papírek řešení, jméno a třídu a Barča (6. tř.) ve čtrvtek 9. 10 vylosuje
výherce na předbíháčky na oběd a zanese vám je.
Barbora Poledníková
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Anketa na našich chodbách
1. Jakou nejzajímavější osobu jsi o prázdninách potkal/a?
2. Byl/a jsi někde o prázdninách v zahraničí?
Nina Valigurová, 8.tř
1. Sebe
2. Nebyla

2. Ano, Chorvatsko
Kača Kaňoková, 9.tř
1.Slavnou osobnost, ale nevím , jak se
jmenuje
2. Ano, v Řecku, Santorini

Terka Hájková, 8. tř
1. Jeho a Kaňokovou
2. Prstem na mapě v Chorvatsku

Přema Štukner, 8. tř
1. Jan Světlík
2. Ano, Tunis

Pája Hlavatá, 7. tř
1. Evu Farnou
2. Ano, na Slovensku a v Maďarsku

Sabina Řehová 8.tř
1. Moji tetu
2. Ano, Chorvatsko

Mates Kaloč, 7.tř
1. Kamaráda Matěje
2. Ano, na Slovensku

Patricie Riessová 8. tř
1. Parkurového jezdce Marka Kluse,
2.Ano, v Polsku a u Žermanického moře

Radek Krasula, 7. tř
1. Kamaráda Petra

Patricie Riessová

Co nás čeká
8. 10 Slavnost lískových oříšků
31. 10 Halloween
Nyní bude organizován trochu jinak – vystoupí jen druhý stupeň, který si představení chystá
sám a první stupeň bude obecenstvo.

Řešení soutěže pana učitele Jaroše:
1b; 2a; 3e; 4c; 5d
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