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Úvodník
A je to tady. Právě se vám dostává do rukou druhé číslo školního časopisu. Pár věcí je
jinak než v prvním čísle. Na základě ankety z prvního čísla jsme zařadili články o
hudbě a filmu. Na tvorbě časopisu se tak nyní podílí více žáků, kterým touto cestou
děkuji za skvělou spolupráci. Jedná se minimálně o dvě desítky žáků, tedy nejen ti,
jejichž jména vidíte pod jednotlivými články. Jak se vám bude časopis dostávat do
rukou? Vždy po vytištění dostane každá třída jedno číslo, které nechá na nástěnce, aby
si ho mohl kdokoli přečíst. Za základní školu v Lískovci přeji všem nádherné vánoční
svátky.
Markéta Vítková
Hodnocení nového Harryho Pottera
Sedmý díl byl podle mě nejnapínavější, ale také nejkrvavější díl ze všech. Líbilo se mi,
že i když je teď z toho takový horor, je také vtipný. Blbé na tom je, že skončil v té
nejnapínavější chvíli a další díl bude až v červenci. Jinak supeeeeeeeeeeer!!
Michaela Sloupenská
Funky beat
Mír děcka - my jsme s hip-hopové skupiny Funky-beat, která existuje 4 roky, a my do
ní chodíme 3 roky.
Naše úspěchy: Mistrovství ČR Street dance show
- Loupežníci 1. místo
- Mach a Šebestová 1. místo,
a pak ještě spousta soutěží a vítězství.
Jestli v tom máte zmatek jako paní učitelka Cittová, tak tady máte malý rozpis stylů
dance:

New style

- Krump
- Clowning
- House
- New jack swing
- Wocking….

HIP-HOP
Old school:

FUNK - Locking
- Poppin

Old school Hip-hop
Rap
http://funkybeat.cz/
Marek Minár, Ondřej Kaloč
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Sport
Nováček v divizní lize FK Real Lískovec hraje velmi kvalitní fotbal. Po změně trenéra
Martina Rozhona, kterého vystřídala staronová dvojice (hrající trenér) Martin Šrámek a
asistent Jiří Krejčí, se Real opět vrátil do formy a přezimuje na 3. místě s
28 získanými body. Na 1. místě je Baník Ostrava B.
19. Listopadu 2010 se žáci 9. a 8. třídy zúčastnili turnaje na 1. ZŠ v kopané, ve kterém
skončili na 4. místě. Hoši bojovali i o finále, ale narazili na favority z 5. ZŠ. Bojovali i o
3. místo, ale podlehli 2. ZŠ po špatném pískání rozhodčího, který uznal branku, jež neměla
platit, a lískoveckým borcům neuznal gól.
Coach Mgr. Petr Jaroš nám říkal, že byl s turnajem velmi spokojený, protože čekal, že
budeme opět poslední jako minulý rok.
Střelci turnaje:

M. Hluza - 4 branky 9. tř.
J. Kopec - 3 branky 9. tř.
D. Pánek - 3 branky 9. tř.
P. Němec - 1 branka 8. tř.
Kuba Kopec a Dominik Pánek

Rozhovor s paní učitelkou Židkovou
1.) otázka: Jak dlouho už učíte český jazyk?
odpověď: 32 let.
2.) otázka: Proč učíte zrovna český jazyk?
odpověď: Protože ráda čtu a líbí se mi poezie.
3.) otázka: Jaký sport Vás baví?
odpověď: Baví mě turistika.
4.) otázka: Co nejčastěji děláte o volném čase?
odpověď: Ráda zpívám ve sboru, čtu, starám se o zahrádku, chodím na procházky se
psem a zajímám se o architekturu.
5.) otázka: Co si přejete na Vánoce?
odpověď: Elektronický klavír.
Daniela Brantalová a Nikol Dudková
Ekotým informuje:



Spotřeba vody za září byla 91 m3, za říjen pak 67 m3.
Vyrobený znak F-M bude vystaven na krajské výstavě v Ostravě a pak v Brně.
Marie Stratilová

Vtipné hlášky
Žák: „Náš pes Rena je "blondýnka" a je úplně dutá.“
V hodině Zeměpisu učitel informuje žáky: „Milé děti, v Africe rostou babány.“
Sedmáci v ČJ: „U sloves rozlišujeme rod činný a trpký.“
Otázka: „Ve kterém období dějin sehrála Kosmova Kronika česká významnou úlohu?“
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Žák: „ V období záplav“
Žák: „ Známá Erbenova báseň se jmenuje Dědova košile.“
Učitel: „Jmenuj ptáky žijící v našem okolí“. Žák: „ Špaček, španělský ptáček…“
Učitel: „ Z jakých částí se skládá lidská páteř?“ Žák: „Z obratlů a mezyobratlovců.“
Učitel: „Uveď kost dolní končetiny.“ Žák: „ Kost lipková.“
Učitel: „Proč se učí doktoři latinsky?“ Žák 3. třídy: „Aby tomu nikdo nerozuměl.
Žák z obsahu básně Jana Nerudy Dědova mísa: „Dědeček sedí ve svém křesle, ruce se mu
třesou, nádobí je rozbité. Tak mu syn vyřeže ze dřeva dřevěnou ruku…“
Žák v Dějepise: „V roce 1916 byla poprvé použita chemická zbraň, otravný plyn Plynomor.“
Žák: „Anežka Přemyslovna zasvětila svůj život trpícím a byla papežem prohlášena za
mrtvou.“
Žák: „ Učení o duševních a tělesných cvičeních vedoucích k osvobození od hmotných potřeb
se nazývá Šlofík.“
Žák: „Znak lékařského cechu je žížala na špejli.“
Vaše sborovna
Vánoční dílny
Dne 4. prosince proběhly ve škole Vánoční dílny. Na úvod vystoupily děti z mateřské školy,
dále pak děti prvního stupně. Po skončení vystoupení šli rodiče s dětmi navštívit jednotlivé
„dílny“ zaměřené na vánoční zvyky a výrobu vánočních ozdob. Dětem naděloval dárky
Mikuláš a čert. V předsálí jsme se zeptali 16 dospělých i dětí, na co se nejvíce těší.

na
atmosféru
29%

na
vystoupení
21%

na Mikuláše
21%
na dílny
29%
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Anketa
Co by sis přál na Vánoce?
Přál bych si vláček na dálkové ovládání. Jan Chorobik, 1.tř
Chtěla bych nějakou knížku. Klárka Zamazalová, 2. tř.
Chci nové šaty. - Magda Vašendová, 3. tř.
Chtěl bych diamant. - Přemek Štukner, 4. tř.
Chci MP4 přehrávač. - Venda Kostelanská, 5. tř.
Nové bužírky. - Katka Kubalová, 6.tř
Chci vidět zlaté prase. - Michal Adamus, 7. tř.
Chtěl bych nový detektor. - Pepa Kukučka, 8. tř.
Nový mobil. - Lucka Adamcová, 9. tř.
Taťána Koloničná a Helena Kopelová
Pro naše nejmenší
Tyto dva kvízy jsou sice především určeny pro 1. stupeň, ale zahrát si může i 2. stupeň. Na
nástěnce budou viset odpovědní lístky, které vyplníte a hodíte do krabičky. Po týdnu bude
slosování o ceny, které na vás čekají u paní zástupkyně.
Vánoční kvíz
1) Kdo naděloval dárky o Vánocích dříve?
a) Sv. Mikuláš
b) Ježíšek
c) prarodiče
2) Betlémská hvězda, která přivedla tři mudrce do Betléma, byla pravděpodobně:
a) kometa
b) sblížení planet Jupiteru a Saturnu
c) Měsíc.
3) Jednou z málo známých tradic Štědrého dne bylo, že dívka zapíchla do jablka tři zápalky.
Každá z nich byla za jednoho nápadníka. Ta zápalka, která hořela nejdéle, představovala
muže:
a) který ji opustí.
b) který bude dlouho žít.
c) za něhož se měla dívka vdát.
4) Co se říkává:
a) že se do konce roku mají vrátit všechny cizí věci, které jsou v domě. V novém roce by
přinesly smůlu.
b) že vypůjčené věci si můžeme ponechat i do příštího roku. Přinesou nám štěstí do
domu.
c) že vypůjčené věci máme darovat dalšímu člověku, přinese nám to bohatství.
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5) Když při pouštění lodiček z ořechové skořápky a svíčky se lodička ocitne uprostřed
ostatních, znamená to:
a) získáte, po čem toužíte
b) láska a přátelství
c) majitel lodičky potřebuje ochranu a pomoc, je zranitelný a citlivý.
Třetí třída
Veselé vánoce a šťastný nový rok v pěti zemích aneb kvíz druhý
1)
2)
3)
4)
5)

Buon Natale e felice anno nuovo
Joyeux Noël et bonne année
Selamat hari Natal
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
God jul och gott nytt är.

Vaším úkolem je napsat ke každému přání zemi, ve které toto přání můžete o Vánocích slyšet.
Určitě to jsou tyto: Maďarsko, Francie, Švédsko, Itálie, Indonésie.
Třetí třída
Vánoční báseň
Vánoční stromeček si nazdobíme a sami se upravíme.
Ježíšek k nám přiletí, nadělí dárky pro děti.
Hrachovou polévku si dáme, pak si koledy zazpíváme.
Cukroví si dáme, ochutnáme, do dárečků se podíváme.
Eliška Kopcová a Karolína Maršálková
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Co nás čeká v následujícím období





22. prosince Vánoční laťka
23. prosince 2010 – 2. ledna 2011 Vánoční prázdniny
21. 1. 2011 Dětský karneval
22. 1. 2011 Ples SRPŠ, aneb „Let´s dance 4“ v podání našich rodičů
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