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Úvod
Ahoj čtenáři,
letní prázdniny za námi, a co je před námi? Samozřejmě, že školní dřina, úkoly, zkoušení...ale
věřím, že také nová přátelství, spousta zážitků a hlavně přece další čísla našeho časopisu!!
Co v něm bude? Kolik bude mít stran? Bude zajímavý? Tak na tyto otázky vám
neodpovím, protože to vše záleží jen a jen na vás. Do tohoto čísla přispělo vcelku málo žáků
(o to větší dík jim patří). Doufám, že je to jen poprázdninový stav a další číslo bude jmény a
příspěvky autorů pestřejší!
Jen jednu věc raději zmíním. Někdo se mě ptal, jestli může přispívat, když není v žákovské
samosprávě, takže, aby bylo jasno - každý žák školy může být redaktorem!
Dokonce, i když mu vůbec nejde čeština, i s tím si poradíme raz dva, neboj se a piš piš piš,
nebo tě sní zlá myš!
Malé ověření, že čtete můj úvodník- kdo mi do 14.10.2016 na podepsaném papírku donese
napsané, co je na čelní straně tohoto časopisu, bude zahrnut do slosování o předbíháčka.
Markéta Vítková

Sport
Atletika
Atletika zahrnuje různorodé pohybové sporty, např.
skok vysoký, skok daleký, skok o tyči a běh.
Naše škola se účastnila atletickych souteží např.
přespolní běh. Tento rok se z holek druhého
stupně nejlépe umístila Anna Cagašová na prvním
místě a z kluků nejlépe David Bednář.
Jakub Tobola

Rozhovor s paní učitelkou Janečkovou
1. Jak dlouho učíte?
Učím 2 roky.
2. Kde jste učila předtím?
V Ostravě v Krásném Poli
3. Máte nějaké domácí zvíře?
Ano mám, mám psa.
4. Co jste učila, než jste přišla do Lískovce?
Češtinu a výtvarku
Anna Tobolová a Klára Waloszková
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Co jsme zjistili ve sborovně
Perličky z písanky loňských prvňáčků
- volné psaní dětí do písanky (přepsáno do písmene stejně):
líbí se mi zpěvák (zpěvačka):
šakyra
kryštov
ředitel autobusu (název písně )
shakyra
Krystv
KAREL GOD
mama míja
míraj
NOHAVICE
můj největší úspěch:
školni olimpiada
matematika
skolni vystoupeni
kdyš sem dostala medajli 3 mysto
vyhral na olimpijaďe

umim jezdi na kole
jidu na Bazen
jarada kreslim
jasy hraju
libí se mi duha
mám ráda koťata a hrášek
že sem negatyvní negdy
hratsiz legem, choďit na hori, kaukat se na
filmi, jezďitnakole

co ještě o sobě prozradím (co mě baví):
já mám velkou mrštnost
já doma posyluju
Perličky od druháků:

test z HV Poznej nástroj podle zvuku
(aneb kolik různých podob může mít slovo tamburína - neuvěřitelné)
- trejagl, trejangl, trijágr, tryjangr, trijangl, trijaangl,trijagl, trijengl, cinki, trijano, treang,
trejagul, triank, treangl, tryjang, tryangl
ČJ loňská 2. tř.
Napiš odpověď na otázku, jak se o tebe stará maminka, než jdeš do školy:
nachistami svaču
piti, sfačina
sešiti, svačinu, poůzdro
kakajo, svačinu
nachystami aktofku

... když jsi nemocný(á):
dami horke jidlo
starase o mje
mama my uvří čaj
staraseomněpodletohojakounemocmam
dámi léky

Přírodověda loňská 4. třída
Jmenuj obojživelníky:
- pes, netopýr, ryby
Jmenuj ptáky:
- had

Jmenuj savce:
- ryba, hadi, ptáci
Jmenuj ovocné keře:
- borůvník, malinovník
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Zeleninu dělíme na zeleninu a ovoce.
OV 6. tř.
Popiš vlajku prezidenta republiky
- lipový list
- vlajka vypadá jako lev; jen má dva ocasy.
AJ 9. tř.
Přelož „pohlaví“
- Man
Přelož „opalování“
- Sunbrushing (hm, že by sluneční kartáčování?)
ČJ 7. tř.
Definuj význam slova zpívala:
- Děj, kdy žena či muž vydává tóny, které většinou zní hezky a jsou vysoké či nízké.
- Je to vlastnost, kterou děláme pusou.
Definuj význam slova počítač:
- Krabice s kablama
VV 7. tř.
Úkol: Napiš referát na umění Baroka+vyber si jedno dílo a to popiš.
Žák: „Paní učitelko, se budu muset doma podívat, co ten týpek maluje za obrazy..
Paní učitelka:“Jaký týpek????“
Žák: „No ten Barok přece!!“
vaše sborovna
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Křížovka pro 1. stupeň

Anna Tobolová

Mám vyluštěno, co mám dělat teď?
Po vyluštění napiš na papírek vyřešenou křížovku, tvoje jméno a třídu a zanes ho autorovi/-ce
dané křížovky (uvedeno pod křížovkou).
V pátek 14.10 autor/ka vylosuje výherce na předbíháčky na oběd a zanese ti ho.
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Ptáme se bývalých deváťáků
1. Co přesně studujete?
2. Jaké bylo přijímací řízení?
3. Jaké předměty zvládáte "levou zadní", a které jsou naopak na vaší škole náročné?
4. Kdybyste se mohli rozhodnout znova, volili byste stejnou školu?
5. Libovolný váš komentář k výběru střední školy, který tušíte, že by současné deváťáky mohl
zajímat:.....
Odpovídá Pavel Červenka
1. Studuji Elektrotechniku na Střední škole elektrostavební a dřevozpracující ve
Frýdku-Místku.
2. Přijímací řízení bylo dobré a nebylo ani těžké.
3. Prozatím zvládám chemii a základy elektrotechniky, moc jsme se ještě totiž neučili.
4. Ano, zvolil bych stejnou školu, protože už jsem si ji oblíbil a máme dobrý kolektiv.
5. K výběru školy vám řeknu jediné: Vyberte si školu, která vás oslní a kde budete chodit
rádi.
Odpovídá Jan Jeřábek
1. Studuji na škole SSED FM obor stavebnictví.
2. Příjímací řízení bylo pro mne stresové až do doby výsledků.
3. Předměty pro mne těžké nejsou, ale kdybych měl vyjmenovat jeden, tak asi konstrukční
cvičení.
4. Stejnou školu bych určitě volil.
5. Komentář k výběru dodám jen toto - až na SŠ jsem si uvědomil, jaký rozdíl je mezi
základními školami. Protože to co pro mne je v pohodě, pro některé určitě ne.

Jak se učím anglicky?
Většinou si zapnu anglické hry. DiabloII na PC nebo
Summoner na PS2. Angličtiny je tam hodně a
v takových chvílích se hodí umět anglicky.
Samozřejmě se dá použít slovník nebo překladač.
Třeba Summonera mám už dohraného třikrát, ale
přesto
narážím
na
nová
a
nová
slova, kterým nerozumím.
Na rozhovorech ve hrách si procvičuju angličtinu.
Některá neznámá slova si zapíšu na kus papíru,
vyhledám na překladači, nebo se zeptám paní učitelky ve škole.
Takže, i když se mi nechce procvičovat angličtinu, tak si ji procvičím skoro každý den.
Anna Stiborová
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Adaptační kurz očima šesťáků
V šatně jsem čekali na pana učitele, který nám řekl, ať co nejrychleji sestavíme skupinu. Celá
naše třída šla ven od školy směrem k bazaru a dál k lesu. Šli jsme po bahnité cestě, kde jsme
sbírali kaštany. Cesta vedla dál ke staré budově, kde bylo další stanoviště, a tam jsme hráli
další hru.
Pokračovali jsme lesem směrem k mostu a k dalšímu stanovišti – fotbalovému hřišti, kde se
plnily další úkoly. Naše cesta
pokračovala přes pole k domu
paní učitelky Vítkové, kde jsme
opékali párky a hráli další hry.
Cesta zpět byla příjemná, jeli
jsme autobusem do Lískovce ke
škole, u školy byl rozchod domů.
Adaptační den se mi líbil.
............
V 7:45 jsme se všichni sešli ve
škole. Vytvořili jsme 6 skupin po
6 žácích. Ze školy jsme vyrazili
směrem na Sviadnov. První úkol
byl
dorozumívání
mezi
skupinami na velkou vzdálenost.
Druhý úkol byl sběr kaštanů
během 30 sekund. Třetí úkol byla zkouška citlivosti zad, kdy nám spolužák kreslil prstem na
záda.
Pak jsme došli na hřiště, kde jsme posvačili a zahráli si fotbal. Poté jsme si dali sprint přes
pole a malou procházku na zahradu paní učitelky Vítkové. A tady jsme grilovali a odpočívali.
Také jsme si tu zahráli dvě hry - na postřeh a druhou na policajta se zlodějem. Nakonec jsme
nastoupili na autobus a jeli zpátky.
.............
Adaptační den se mi líbil, klidně bych si ho někdy zopakoval.
....................
Autobus přijel ke škole, kde jsme po ukončení výletu jeli domů všichni spokojení z krásného
adaptačního dne.
...........................
Výlet byl fajn.
..............................
Prostě skvělý výlet.
....................
Bylo to super.
vybrané úryvky z vyprávění žáků 6. třídy
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Anketa
Kde jste letos byli o prázdninách?
V zahraničí: 23 hlasů
Na táboře: 6 hlasů
U babičky: 6 hlasů
Doma: 3 hlasy
Cestování po Česku: 14 hlasů
Na hokeji: 2 hlasy
V ZOO: 1 hlas
V aquaparku: 1 hlas
Adam Bednář

Vtipy
Paní učitelka se ptá při matematice Pepíčka:
"Když ti dá maminka jednu žvýkačku a tatínek dvě, co budeš mít?"
"Prosím, svěží dech."
Z předsíně se ozve: „Mááámíí, máá-míí!“
Matka se rozkřikne: „Pepíčku, proč na mně křičíš, prosím tě, přijď mi to říct pěkně sem, jsem
v obýváku!“
Dále jen slyší ťapkání a potom dotaz: „Mamí, šlápl jsem do hovínka, nevíš, kde si můžu umýt
sandálek?“
Eliška Verlíková

Co nás čeká
V Lískovci to žije, v nejližších dnech se chystá
(detaily se dozvíte od svých třídních učitelů včas):
Okresní kolo přespolního běhu, knihovnické lekce,
Slavnost lískových oříšků, Dopravní výchova, Workshop
Drumben, Muzejní lekce, Divadlo Vikingové, Halloween
no a po tom všem už přijdou zase prázdniny, tentokrát jen
podzimní...
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