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Úvod
Ahoj čtenáři,
šestnácté číslo časopisu je mimořádné z mnoha důvodů – několik dalších úvodních stran
namalovali na rozloučenou deváťáci, a také si můžete povšimnout, jak velký počet žáků se na
vydání podílel. Všem patří velké díky! Za úvodní obrázek děkujeme Viki Oramové
Markéta Vítková

Ze světa zvířat
Chrti
Vybrala jsem si chrty, protože jsou moc krásní pejsci. Chrti patří k nejstarším známým psím
plemenům.
Chrti bývají značně ctižádostiví a hodně žarliví na své
úspěchy! Už jako štěnata projevují instinkty lovce, ale
záleží především na správné péči, aby ze zvířete
vyrostl opravdu výlučný jedinec. Pouze moc a
moc štastný a spokojený pes podá výborný výkon.
Je moc důežité respektovat jeho jedinečnost a vložit
do jeho výcviku hodně času i trpělivosti. Námaha se
však bohatě vyplatí. Prostě to jsou úžasní pejsci.
Chovají se pro výstavy, pro závody v běhu coursing a
pro potěchu. Chrti mají více druhů, například. perský
chrt, arabský chrt, italský chrtík, whippet,
greyhound...a mnohem více druhů. Prostě nepřekonatelní chrti!!!!!
Valerie Lichnová

Moje akvárko
Moje první akvárko jsem dostala od rodičů ke
třináctým narozenininám. Byla jsem moc
ráda, protože jsem si akvárko přála od devíti
let. Akvárko jsme měli nejdřív v obývacím
pokoji na stolku, pak jsme dodali vodu a
přilili Dajana Chlor Stop (přípravek k
odstranění nadměrného množství chlóru z
vodovodních řadů).
Museli jsme počkat alespoň jeden den než se
voda ustálí. Za pět dní jsme jeli do obchodu
koupit rybičky a nějaké vodní rostliny.
V obchodě bylo mnoho druhů rostlin a ryb,
ale mi se nejvíce líbila tzv. bojovnice.
K bojovníkovi jsme museli koupit alespoň dvě samičky. Kdybyste totiž chtěli koupit dva
samečky, tak by to nešlo, protože by se navzájem zabili.
A pokud byste chtěli mít bojovnice v akvárku, musíte koupit rybičky, které by nepokousaly.
Takže jsme si koupili osm neonek a pár rostlin. Krmili jsme je Tetra Betta.
Za týden jsme dodali další rybičky - bohužel nevím, jak se jmenovaly, ale za pár dní jsme
zjistili, že okusují bojovnice, tak jsme nové rybičky vylovili a dali je sousedce, která má také
akvárko. Za týden jsme čistili akvárko a když bylo čisté, tak jsme jej mohli přemístit do mého
pokoje, kde je dosud.
Rosana Balážová
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Můj domácí mazlíček
Mým domácím mazlíčkem je andulka, která se jmenuje
Kuba.
Jsou mu už tři roky, ale v zvířecích je to celkem
dvacetjedna let.
Umí mnoho různých triků, například na povel přiletět,
tancovat, přinést malinký klacek …
Nyní ho učím válet sudy, ale moc mu to nejde…
Jako odměnu dostává piškoty.
Nejraději si k jídlu dává pampeliškové listy, ovoce,
ovocné tyčinky nebo sepiovou kost.
Moc rád si hraje se zvonečkem na houpačce nebo
s céčky.
Někdy za mnou přijde a já vím, že chce podrbat pod
fousky.
Bydlí ve své kleci, kde má koupátko, zrcadlo,
houpačku, pítko, krmítko a bidýlka.
Péče je celkem snadná. Musí se mu měnit voda, jídlo
koupátko, leštit zrcadlo , umýt klec , spodek od klece (výměna papíru) a je třeba se mu i
věnovat , někdy když je rád, tak se divně chechtá.
Marie Stiborová

Psí agility
Agility je sport, který může dělat
každý se svým psem. V tomto
sportu jde o to, abyste psa naučili
skákat přes překážky, prolézat
tunelem,
přelézt
houpačku,
proběhnou slalomem a další.
Všechny překážky se řadí do
kategorií podle výšky psa. Některé
rasy jsou na agility lepší např.:
border kolie. Vždy se rozhodujte
nad tím, jak starý je pes a jestli
nemá či nebude mít problémy
s klouby.
Jestli to chcete svého psa naučit tak nejlépe, když začnete s malým asi ve třech měsících. Není
to ale důvod, proč by to nemohl dělat i starší pes. Pokud byste chtěli dělat agility pouze pro
zábavu, můžete začít i ve více měsících či letech, ale chcete-li dělat agility závodně, začněte
s ním nejlépe na cvičáku. Nejen že pozná další psy a bude hodný a neagresivní, ale také proto,
že jsou tam překážky na agility rovnou a vždy vám může cvičitel pomoct. Pokud se vám ale
nechce chodit na cvičáky, nevadí, některé překážky si vyrobíte sami doma. Samozřejmě si je
můžete i koupit, ale stojí hodně peněz.
Například já jsem se svým psem začala, když mu byly tři roky a na cvičák jsem nemohla,
protože byl od nás daleko, tak jsem šla do lesa, posbírala pár klacků a doma na zahradě jsem
si sestavila základ slalomu ze dvou klacků asi metr od sebe. Vzala jsem míček a prohodila
jsem ho tak, aby proběhl skrz. Pokaždé když proběhl, pochválila jsem ho a dala mu pamlsek.
Postupem času, jsem začala dávat blíže proti sobě, aby to mohl proběhnout jak se má. Když
uměl přesně proběhnout, přidávala jsem více klacků a během týdne uměl proběhnout celý
slalom.
Kristýna Rabová
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Co s volným časem aneb náměty na kroužky a trávení volného času
Gymnastika
Gymnastika je zábavný a skvělý sport. Dělám ji 4 roky, 3 roky z toho jsem ji dělala v Porubě
a teď v ní pokračuji ve Vratimově v DDM. Byli jsme na spoustě soutěží a jednou jsme jeli
dokonce i na mistroství ČR, kde jsem vyhrála 2. místo.
Učíme se přemety, hvězdy, stojky , šnůry, araby, rondáty, škorpiona a jiné, někdy jsou i
modřiny, ale ty se postupem času budou ztrácet. Máme ji dvakrát do týdne a čtyři. hodiny
týdně .
Začátkem se rozběháváme a vůbec nás nešetří - 10-15 koleček, poté máme rozcvičku a hned
nato se vrhneme na různé cviky, které nám moc nejdou a byly potřeba do choreografie.
Až když jsme pořádně rozhýbané a protáhlé, tak můžeme jít zkoušet choreografii, kterou
máme na další závody. Tak nám držte palce!
šnůra

škorpion

Pavlína Hlavatá

Mezinárodní soutěž o pohár města Kunštátu
Dne 7.3.2015 jsme jeli na soutěž do Kunštátu. Soutěžní skupina dětí vystupovala se svým
číslem Co peklo schvátí, nikdy nenavrátí a We are happy now dopoledne a umístili se na dvou
prvních místech.
Soutěžní skupina juniors vystupovala odpoledne s čísly Někdo to rád růžové a The Monsters a
umístili se na prvním a třetím místě.
Soutěž byla naše první v této sezóně a velmi jsme si ji užili.
(poznámka redakce: najdete Karču?)
Karolína Straková
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Mladí hasiči
Do kroužku mladých hasičů jsem začal chodil od druhé třídy. Naučil jsem se hasičským
dovednostem velice rychle. Jedná se například o zapojováni hadic, čím se požáry hasí a také
mne velice baví požární závody, které velmi často vyhráváme. Musíte zde zvládnout požární
útok, CTIF, nebo také štafetu dvojic.
Dominik Mojžíšek

Aktivity školy
Lyžák sedmé třídy
Když se řekne lyžák, každý si vytvoříme takovou nějakou asociaci. Ale mně se pokaždé
vybaví, jak jedeme s moji kamarádkou na sedačkové lanovce pro dva, ale skoro pokaždé jak
jsme jeli nahoru, hrála muzika od Karla Gotta, ale německy.
Vždy jsme se tomu smáli. Největší zážitek asi skoro pro každého z naší třídy je ten, když jsme
se dívali na film o horolezectví, kde hrál jeden muž jménem Guinter. Smáli se tomu, protože
jednomu klukovi z naší třídy se přezdívá Guinter.
Jeden ze zážitků našeho lyžáku bylo také to, jak jeden kluk hrál o půlnoci na kytaru. Lyžovalo
se nám skvěle a tak, jak už psali na plakátu před chatou „lyžování bez čekání“, tak měli v
podstatě pravdu.
Skoro nikdy jsme nečekali na vlek. Jídla byla velmi chutná, nejvíce mi chutnal řízek
s bramborovou kaší.
Myslím si, že náš lyžák se nám vydařil i kvůli počasí, ale i kvůli sněhu, kterého bylo všude
dost. Ubytování bylo na úrovni **** hvězdiček. Určitě zde přijeďte, stojí to za to.
Eliška Laucká

Anketa
Jak se líbil lyžák 7. třídě?
Připravili jsme dotazník pro sedmáky ohledně lyžáku, který se konal na začátku února. Zeptali
jsme se čtyř lidi ze sedmé třidy. Číslo budou označeni pro lidi např. 1.odpověď.
1.) Na co ses nejvíc těšil(a)?
1. nejvíce jsem se těšila na lyže, 2. na kamarády, 3. na lyže,4. na děcka a lyžovaní
2.) Jaká hláška byla nejlepší?
1.,2. a 4. za všechno může gunther,3. dřepkins
3.) Vidíš pokrok ve tvém lyžování po lyžáku?
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1. ano ,2. ano ,3. ano ,4. trochu
4.) Jak bys ohodnotil jídlo a ubytování?
1. dobré-výborné, 2. výborné,3. výborné,4. dobré-výborné
5.) Kdybys mohl, absolvoval bys lyžák ještě jednou?
1. ano ,2. ano,3. ano,4. ano
6.) Jaká hra se ti nejvíce líbila?
1. sedaní na židle, 2.-4. muži a ženy
7.) Jak bys ohodnotil lyžák?
1.**** 2.****3.*****4.****
8.) Kdo ti tam chyběl?
1. nikdo, 2. je to tajné ,3. Miki, 4. nikdo
9.) snowboard x lyže
1. lyže,2. lyže,3. lyže, 4. lyže
Denisa Pánková a Eliška Kopcová

Soutěž Sapere
Soutěž Sapere je zajímavá soutěž, která se týká zdravé výživy a zdravého životního stylu. Asi
se zdá, že tahle soutěž je nemožně lehká, ale kdo to zkusil, ten ví, že to rozhodně žádná sranda
není!
Možná i proto, že chodím do atletiky, už něco o zdravém životním stylu vím. Dostala jsem se
ze školního kola do kola okresního, ve kterém jsem se svou skupinou ve složení: Jakub
Lyčka, Lukáš Seidler a já, Eliška Kopcová soutěžili na počítači a odpovídali na různé otázky.
Alespoň pro mě, bylo překvapením, že se naše skupina v okresním kola umístila na 1. místě a
postupuje do krajského kola, které proběhne od 23.2 do 25.3.
Nic nechceme nechat náhodě, a tak se na krajské kolo chystáme už po jarních prázdninách.
Tak nám držte

.
Eliška Kopcová
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Jiné zajímavosti se vzděláním související
Kdo vynalezl matematiku?
No, Albert Einstein to určitě nebyl, ale já vám to povím
Matematika pochází už z pravěku, kdy si lovci potřebovali spočítat své úlovky. Vyrývali si
čárky do kmene stromu nebo kamene. Až později k nám Arabové přinesli číslice, kterým se
podle nich začalo říkat arabské číslice, a ty se používají do dnes.
Simona Ručková

Dětská univerzita
Brněnská
Masarykova
univerzita
organizuje od letošního školního roku
2014/2015 projekt, v kterém si děti
mohou vyzkoušet, jaké to je být
vysokoškolákem. Po přihlášení a
slavnostním
uvedení
do
studia
(imatrikulace) se jednou měsíčně (a to v sobotu) zúčastňují výuky - poslouchají přednášky a
následně mají praktická cvičení (workshop).
Zúčastnit se mohou děti od devíti do čtrnácti let. Během studia si projdou část fakult
univerzity (lékařskou, přírodovědeckou, pedagogickou a informatiky), kde jsou pro ně
připravena zajímavá témata.
Na konci škoního roku obdrží diplom.
Kdo se chce dozvědět o této zajímavé možnosti rozšíření Vašich znalostí více – ať navštíví
www stránky: http://mjuni.cz/
Matouš Konopáč
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Vtipy
Tati, máš přijít zítra do školy, vzkazuje ti to učitelka.
A co se stalo?
Nevím, ale asi jsi podcenil mou výchovu...
Šachový mistr jde kolem farmy a potká farmáře a farmář se ptá: ,,Dokážeš porazit moji
krávu?"
,,Jistě a ona umí hrát šachy?"
„Důvěrně vám prozradím, že jedu načerno," sdělil nenápadně v tramvaji muž jinému vedle
sedícímu.
„Důvěra za důvěru," povídá oslovený, „já jsem revizor!"
No, jak se jmenovala žena, kvůli které se ve starém Řecku vedla slavná bitva?'' ptá se učitelka
žákyně Heleny.
,,Nevím.''
,,No přece jako ty!''
,,Cože? Kropáčková?!''
Učitel se ptá studenta: ,,Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?"
Student odpoví: ,,Vaše otázky."
„Co jste dnes dělali ve škole?"
„Připravovali jsme výbušné zařízení."
„A co budete dělat ve škole zítra?"
„V jaké škole?"
Zdroj: http://alik.idnes.cz/
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Hlody ze sborovny
Prvouka 2. třída
Kde sídlí náš prezident?
- v ředitelně.
HV 7. tř.
Kdo byl mistrem vokální polyfonie?
- Karel Jaromír Erben
Vlastivěda 5. tř.
Co je to NATO?
- pořádá výstavy Dny NATO
- Nevím, nikdy jsem tam nebyl.
D 8. tř.
Vysvětli pojem Osvícenství
- Rozum pochází od lidu ne od Boha.
Co vadilo americkým osadníkům na jejich postavení
vůči Británii?
- čaj
Popiš způsob vlády panovníka, který byl osvícenský
absolutista.
- Josef 13
Prvouka 3. tř.
Uveď hlavní město ČR:
- Frýdek-Místek
Kdo má sídlo v hlavním městě?
- prezident a zástupce
- prezident a starosta

- prezident a demokrati

Státní symbol:
- lev

- modrá a bílá lípa

Popiš státní znak:
4 lvi

2 čeští vlci

Jak se lidé orientovali v čase?
- prostě chodili jen tak

- ve dne v noci

Uveď jednotky času
- ráno, odpoledne, večer

- ručičky

Čím chceš být a proč?
- Chci pracovat v pivovaru kvůi hodně peněz.
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Zachyceno o přestávce v 7. tř
On zkouší?!?! Co zkouší?!
- Ty vole všechno!!!
vaše sborovna

Soutěže pro 1. – 6. třídu
Úkol pro 1. -3. třídu
Jsou trojice logicky správné?
Pokud ano vypiš písmeno pod slovem ano.
Pokud ne vypiš písmeno pod slovem ne.
Kůň, klisna, hříbě
Stůl, váza, skříň
Býk, fena, prasnice
Učebnice, sešit, škola
Mikina, tričko, obraz
Jedna, dva tři
Zebra, zvon, sníh
Trn, vlk, prst

Ano
J
A
B
N
G
Č
T
U

Ne
P
E
D
I
I
Z
K
Y

Tajenka: Dostala jsem …
KŘÍŽOVKA PRO 4. - 6 . TŘÍDU

Patron české země sv. …
Jan Amos Komenský byl … národů
Kazi, Teta, ...
Člověk který se zabýval výrobou kamene mudrců
Kůň který skákal na Vyšehradě
Marie Terezie zavedla povinou školní …
Karlův most se kdysi jmenoval …
Husité založili město …
Místo kde upálili mistra Jana Husa
Poslední přemyslovna- křestní jméno

Tajenka:

Těšíme se na …
Barbora Poledníková
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Mám vyluštěno, co mám dělat teď?
Po vyluštění napiš na papírek řešení, tvoje jméno a třídu a zanes ho autorce křížovky (úkolu)
dané křížovky (uvedeno pod křížovkou). V pátek 20. 3 autorka her vylosuje výherce na
předbíháčky na oběd a zanese ti ho.

Co nás čeká
17.3 Dramatické ztvárnění lidové balady 5. až 9. třída
18.3 Ekotým jede do Janovic na setkání dvou ekotýmů
20.3 Filmový festival v rámci projektu Jeden svět na školách 8. a 9. třída
23.3 Renarkon 1. až 5. třida
24.3 Muzejní lekce 1. třída
27.3 Devátá třída se promění v učitele prvního stupně
30.3 Muzejní lekce 3. třída
31.3 Přednáška Než užiješ alkohol, užij svůj mozek 6. a 7. třída
31.3 Poselství velikonočních svátků Když jedna cesta zkříží druhou 1. až 3. třída
2.4.-6.4 Velikonoční prázdniny
7.4. Přemyslovci na Českém trůnu - program v tělocvičně 4. až 9. třída
7.4 Turnaj v přehazované 6. třída
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