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Úvod
Ahoj čtenáři,
před vámi se otevírá vánoční číslo a zároveň poslední číslo časopisu v kalendářním roce 2014.
Děkuji všem, kteří přispějí článkem či aktivitou.
Markéta Vítková

Neobvyklé sporty
Víte, že třeba i šachy jsou sport, většina asi ne, a proto vám nyní stručně popíšu několik
sportů, které asi jen tak někdo nezná...
Bubnování – je sport spíše rozvitý v Jižní Americe a silnýma paličkama nebo rukama se
bubnuje do velkých bubnů z kůže.
Sekání dřeva – sport, ve kterém se snaží za co nejmenší čas prosekat kládu dřeva sekerou.
Poté se třeba mezi sporty počítá v Indiánských kmenech lov nebo závody koní a v Egyptě
vebloudů.
Adrian Hutyra

Vytiskni se večeři
S neuvěřitelnou novinkou hodlá vstoupit na trh
barcelónská firma Natural Machines.
Chce prodávat trojrozměrnou tiskárnu, která
dokáže vytisknout potraviny!
Suroviny pro tisk jídel se stanou speciální kazety
s praškovými přísadami. Pokrm se připraví po
vrstvách a podle výrobců se tato technologie
obzvlášť hodí pro přípravu sladkostí, pizzy nebo
lasagní.
Pokud máš o tiskárnu zájem, připrav si zhruba
30 tisíc korun a v prodejnách elektroniky se ptej
po přístroji s názvem
Foodini...
Matouš Konopáč
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Okénko do historie Globe Games
Účast v mezinárodním projektu Globe

Dne 22. 4. 1995 jsme se účastnili vyhlášení programu v ČR. Naši školu zastupovaly žákyně
7. třídy Marcela Michelková a Dáša Martinková. Měli jsme možnost setkat se s naším prvním
československým kosmonautem Vladimírem Remkem.
Velkým zážitkem bylo „koulení Zeměkoule“ Prahou. Přes řeku Vltavu museli všichni
Zeměkouli držet, protože nečekaný vítr ji chtěl přenést přes most.
Já osobně jsem se účastnila ve dnech 25. 3. - 29. 3. 1996 semináře, kde jsme získali Certifikát
opravňující nás k realizaci projektu Globe.
Dvanáct členů lískoveckého projektu Globe se účastnilo v Praze v Prokopském údolí
předpremiéry Globe Games ve znalostech a dovednostech.
V 1. Globe Games ve Valašském Meziříčí jsme se umístili mezi prvními a získali jsme tak
možnost účastnit se Expedice Napapiiri ve Finsku. Naši školu zastupovali žáci: Ludvík Hasal
(reprezentoval rovněž Českou republiku na konferenci v Helsinkách), Aleš Mladěnka, Petra
Neuwirthová a vedoucí kroužku Globe Marie Stratilová.
Velké množství fotografií, článků z novin se nacházejí v naší kronice Globe. Se svými žáky
jsem se účastnila sedmi Globe Games. Pak štafetu přebrali mladší učitelé.
Projektu Globe se účastnilo mnoho žáků školy, s velkým nadšením měřili srážky, teploty
vzduchu, určovali druhy mraků, měřili stav přízemního ozónu a pravidelně posílali naměřené
hodnoty do NASA v USA.
Nezapomenutelné bylo rovněž setkání se dvěma vědeckými pracovnicemi z NASA, které
navštívily naši školu a besedovaly s žáky.
Pravidelná setkávání učitelů a žáků na seminářích, školeních přispěla nejen k vyměňování
zkušeností, ale i k navazování přátelství mezi jednotlivými školami prakticky z celé republiky
a poznávání měst, škol a okolní přírody.
paní učitelka Marie Stratilová
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Hlody ze sborovny
Dějepis 7. třída
Co je to léno?
- z léna se vyrábí lano.
Karla Velikého císařem korunoval papež, protože zabil posledního Merovejce.
Fyzika 9. třída
Jakým způsobem zapojíš do obvodu voltmetr?
- voltmetr zapojím snadno, horší to bude s ampérmetrem.
Přírodopis 6. tř.
Jakým způsobem se vyživuje houba Václavka?
- na smaženici
- že na čem vyroste, to vycucá.
Zeměpis 8. třída
Co je to měsíční krajina?
- krajina, na kterou svítí měsíc.
Angličtina 7. třída
Přelož do AJ „to bude legrace.“
- It´ll legration.
Angličtina 7. třída
Najdi v anagramu (slovu, kde jsou přeházená písmenka) NIKSIG druh sportu
- kissing
Český jazyk 7. třída
Uveď druhy slovesného rodu:
- činný a trpký
Prvouka 3. třída
Podle čeho poznáš v přírodě světové strany bez kompasu?
- podle kompasu a buzoly.
Pojmenuj značku
- pozor lidi
Český jazyk 3. třída
Co jsou slova příbuzná?
- mají stejný kořen a jsou rodina.
Prvouka 3. třída
Které místo v našem městě se ti líbí nejvíc? – Frýda... a nejméně? – ďury na cestě
vaše sborovna
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Euforie
Má mě rád, nemá mě rád,
zůstane jen kamarád.
Toť otázka, co mi utkvěla v hlavě,
já snažím se ji vyřešit pořád jen marně.
Zítra, pozítří spatřím ho zas,
a ta euforie zaplaví nás na nějaký čas.
Když ho vidím musím se smát,
celé noci nemůžu spát.
Jde ke mě stále blíž,
a pak z něj vypadne,
mám tě rád, to přece víš,
za ruku k sobě mě potáhne.
On se na mě tak pěkně usmívá,
zazvoní zvonek, jeho tvář rychle se rozplývá.
Najednou otevřu oči,
máma na mě křičí.
Už jsi vzhůru zlatíčko?
venku svítí sluníčko.
Tak byl to zas jen sen,
tím to vám přeji překrásný den :)
žákyně naší školy

Prosinec ve městě aneb neseď doma
1. 5.12…..v 16:00 se na místeckém náměstí ( dále jen mís. nám.) objeví Mikulaš
2. 11.12…..v 15:00 Veselé Vánoce s Českým rozhlasem Ostrava (mís.nám.)
3. 13.12...v 15:00 vypouštění balonku s přáním pro ježíška (mís.nám.)
4. 14.12...od 15:00-17:00 šubaduba band, dancepoint,čadi (míst.nám.)
5. 18.12….v 15:00 the Beatles collection band (mís.nám.)
6. 21.12….v 17:00 koncert skupiny fletet (mís.nám.)
7. 30.12… ve 20:00 swingový večer (národní dům)
Nela Židková

Křížovka pro 1. – 4. třídu
H

naše hlavní město se jmenuje
K

zvíře, které chodí pozpátku
dívčí jméno

N
A

co jíte ve škole o přestávce
druh pštrosa
TAJENKA JE

A
I

M
Anna Tobolová
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Křížovka pro 1. – 4. třídu anglicky
A
V
L
M
M
U

kočka
housle
děti
C olympijský
hudba
běhat

What´s your favourite: ?
Klára Waloszková

Křížovka pro 5. – 6. třídu anglicky
Přelož do angličtiny
Hroch
Pštros
Králík
Pavouk
Orel

Tajenka: My favourite animal is …….
Nápověda: Slovníček šesťáků
Barbora Poledníková

Mám vyluštěno, co mám dělat teď?
Po vyluštění napiš na papírek řešení, tvoje jméno a třídu a zanes ho autorce křížovky dané
křížovky (uvedeno pod křížovkou). V pondělí 8. 12 autorka křížovky vylosuje výherce na
předbíháčky na oběd a zanese ti ho.
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Anketa týkající se nového rozložení jídelních stolů
Přestože nápad vzešel od několika žáků na žákovské samosprávě a nikdo z přítomných
neprotestoval, byly posléze zaznamenány projevy kritiky. Bylo proto žákovské samosprávě
doporučeno provedení ankety.
Z ankety jednoznačně vyplývá nespokojenost s novým stavem, většina žáků nemá zájem ani o
kompromis – tedy rozložení půl „postaru“ a půl stolů nově.
Napříč prvním i druhým stupněm chtějí návrat, takže budou stoly vráceny zpět k sobě. Bližší
informace k anketě a počty hlasujících vám poskytne Patricie Riessová.

Vtipy
Pepík: Tatíí víš že internet degeneruje lidi?
Táta:LOL OMG jdi spát GN.
Syn:,, Tatínku,dnes jsem se 5krát strefil míčem."
Tatínek: ,,Ty jsi ale šikovný."
Syn: ,,Jsem, ale teď budeš muset být šikovný i ty. Je potřeba zasklít těch 5 oken."
Na břehu jezera sedí malíř a maluje západ slunce. Za ním stojí tatínek se synem a bedlivě
sledují každý malířův tah.
Po chvíli otec praví: „Vidíš synu, tak tvrdě musí pracovat člověk, který nemá fotoaparát..."
"Honzo, kde máš úkol?"
"Nemám, pes mi ho snědl."
"To je ale hloupá výmluva!"
"Přísahám, ale dalo mi práci ho k tomu přinutit..."
Paní učitelka vysvětluje rozdíl mezi nehodou a neštěstím. "Může říct někdo se žáků nějaký
příklad?" Přihlásí se Pepíček: "Prosím, když ztratím žákovskou, je to nehoda. A když ji najde
tatínek, je to neštěstí."
Visí dva lenochodi na stromě. Po třech dnech se jeden pohne, druhý říká: ,,Co se stresuješ."
Dinosauří mláďátko se ptá své maminky: ,,Mami, až umřu půjdu také do nebe? "
Maminka odpoví:,,Ne synku, do muzea."
Zdroj: http://alik.idnes.cz/
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Co nás čeká
Vánoční dílny - 5. prosince 2014 od 16:00 hod. v tělocvičně školy.
Čeká nás kulturní vystoupení dětí a poté tradiční vánoční dílny, ve kterých si vyrobíme
mnoho krásných vánočních ozdob.

19. 12. Vánoční laťka
Kdo se stane vítězem tentokrát? Bude překonán školní rekord? Přijď si zaskákat nebo aspoň
fandit!
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