LÍSKOVECKÝ
ZPRAVODAJ
5

1

Úvodník
Právě otvíráte páté číslo našeho školního časopisu. Řada pravidelných redaktorů již odešla na
střední školu. Naštěstí v naší škole máme spoustu jiných šikovných dětí, které se nebály jít „s kůží na
trh“ a souhlasily, že napíšou článek. Témata lze rozdělit do dvou kategorií. Ty, které děti navrhly na
žákovské samosprávě a ty, které již znáte z minulého roku. Věřím, že nad časopisem strávíte
příjemné chvilky.
Na závěr děkuji všem redaktorům za jejich příspěvky!
Markéta Vítková

Hlody ze sborovny
Česká republika má ve znaku holubice a lvy.
Rozhovor dvou chlapců v druhé třídě: „Pojď hrát karty“ „Nejdu, jdu za holkama.“
Jaké smysly má rak v tykadlech? – čuch a hmat.
Určete slovní druh slova mnoho – číslovce.
Test z Aj v 9. třídě (zadáním bylo napsat libovolné věty o rodině) „Moje babička je pavoučí žena
v bazéně.“
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O Geocachingu
Určitě jste o něm už všichni slyšeli. Hraje ho více než 5 miliónů
hráčů na celém světě. Ano, jedná se o Geocaching. Pomocí navigace
se hledají schránky, které se nazývají kešky (počeštěný název
anglického slova „cache“). Těch je na světě 1,618,577. Zakladatel
kešky ji většinou ukryje na zajímavé místo a souřadnice daného místa
zveřejní společně s dalšími informacemi na webových stránkách
geocaching.com. Obsahem každé kešky je logbook, případně věci na
výměnu, záleží na velikosti kešky. Do logbooku se zapíše vaše návštěva keše. Velikosti kešek jsou
různé, výjimečně se vyskytuje nano (asi jako čip do počítače), častěji mikro (krabička od filmu),
small (jako menší krabička na svačinu), regular (krabice, nádoba od Granka) a large (barely, sudy).
Existují také travelbugy, které se vkládají do keší a putují z jedné keše do druhé. Vždy mají
nějaký úkol např. dostat se z Ameriky do Indonésie nebo objet svět. Někteří čeští kešeři si nechávají
udělat Czech Wood Geocoin, který se může vkládat do keší, je to něco jako suvenýr. Je na něm
vygravírované logo týmu.
Mě osobně geocaching baví. Užiji si při něm hodně legrace, ale také napětí a radosti. Kvůli
geocachingu se občas musí volat i policie. Jeden takový případ zveřejnil server Novinky.cz dne
27. října 2011. Při revizi jednoho mostu na Břeclavsku si stavební technik všiml krabičky přilepené
zespodu konstrukce, ze které trčely dráty. Na místo přivolal policii, zdravotníky, hasiče
a pyrotechnika v domnění, že se jedná o bombu. Ten zjistil, že jde jen o předmět, který umístili na
most příznivci Geocachingu.
Nejbližší keška od školy se jmenuje Pět oběšených a je u památníku v blízkosti lískoveckého
nádraží.

"Padli, abychom mohli žít"
Martin-Alex Nalepa
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O Focení
V dnešní době a s moderní technologií je focení docela jednoduché. Stačí mít nějaký slušný foťák
a nějaký krásný pohled. Já osobně třeba mám radši, když fotím přírodu, než lidi. Také když vlastníte
zrcadlový foťák, dají se k němu koupit filtry.
Jsou čtyři základní typy filtrů: Šedé filtry, Polarizační, Efektové a UV filtry. Filtry ovlivňují
hloubku ostrosti a šedé filtry světlo. Díky některým filtrům můžeme fotit třeba prosklené vitríny
v muzeu, aniž bychom se v nich odráželi. A zároveň také chrání objektiv před poškrábáním, protože
při poškrábání objektivu se nedá nic jiného dělat, než koupit nový.
Nejčastější chyby při focení lidí jsou, když někoho fotíte a máte tam půlku jiného člověka.
Věřte, není to moc hezké. A další chybou jsou rozmazané snímky. Abyste tomuto předešli třeba při
pohybu, jsou na fotoaparátech možnosti Sport. To vám během sekundy udělá nejméně deset fotek, ze
kterých si pak vyberete. Dále, když s foťákem hýbnete dříve, než se fotka zpracuje a někdy je to i
světlem.
Vlastním teď zrcadlový fotoaparát značky Nikon a s touto značkou mám zatím nejlepší
zkušenosti. Ale to záleží na každém člověku. O focení se ale špatně píše, protože to člověka musí
bavit a musí si to sám zažít. Není to ale jen o zmáčknutí spouště, jak si mnoho lidí myslí.
Kristýna Kaizrová
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Vtipy
Srazí se motorkář na silnici s ptáčkem. Chudinka ptáček spadne na zem, cuká sebou, ale ještě
není mrtvý. Motorkářovi se ho zželí a opatrně ho odveze domů. Tam ho položí do klece, rozdrolí mu
chleba, do misky nalije vodu a čeká, jestli se uzdraví. Ptáček se za několik dnů skutečně probere,
rozhlídne se kolem sebe a vidí mříže, chleba a vodu. V tom mu dojde, co se stalo a říká: Ty vado, já
ho zabil!
Jde Prapepíček z praškoly s pravysvědčením a praotec říká: „to, že máš 2 z lovení mamutů je
pochopitelné, jsi ještě malý, ale to že máš 5 z dějepisu, ve kterém máme zatím jen 2 stránky, tak to je
nepochopitelné!"
Jede kamion, který má málo benzínu a vidí, že na druhé straně řeky je benzinka. Vidí, jak si
chlapeček hraje u vody, tak se ho zeptá: „Nevíš, kde je tady mělko, abych mohl přejet na druhou
stranu?" – „Támhle u toho stromu." Kamion tam jede a celej se potopí a ten chlapeček říká: „To je
divný před chvilkou tam byla kachnička a ta tam stačila!"
Sedí veverka na větvi a louská ořechy.
1. oříšek - šaty
2. oříšek - šaty
3. oříšek - zase šaty
" Ksakru, já se kvůli té blbé pohádce ani nenažeru!"
Leží moucha na stole a třepe nohama. Letí okolo druhá a
ptá se:
- Aerobik, aerobik?
- Biolit, biolit!
Tři chlapci táhnou na internát krávu. Vrátný je zastaví:
- Kam s tou krávou?
- Víte, máme rádi mléko, tak si ji budeme chovat a dojit.
- A co ten smrad a nepořádek?
- No, předpokládáme, že si postupně zvykne!
Sabina Sikorová
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Scio testy v deváté třídě
Jako škola jsme se v tomto ročníku umístili velice dobře. V matematice a češtině jsme byli lepší
než 70 procent škol a v angličtině jsme byli lepší než 60 procent škol.
Asi nejtěžší ze Scio testů byla pro naši třídu matematika a nejlehčí angličtina. Všeobecné studijní
předpoklady byly průměrné. Jenže každý z nás si pod tím představoval něco jiného. Ale v podstatě to
byla čeština trochu jinak - slovní zásoba, orientace v textu, atd.
Rozhodně si myslím že to není špatné, protože vám to řekne, jak na tom jste.
Michaela Sloupenská

Rozhovor s paní zástupkyní ředitele Alenou Cittovou
1) Jak dlouho učíte na škole??
26let
2) Co vás přivedlo na tuto školu?
Jsem pravý patriot, pocházím z Lískovce, v Lískovci jsem chodila do školy a v Lískovci jsem
chtěla učit.
3) Co se vám tady líbí?
Především pěkné vztahy mezi lidmi a nadšení učitelů, abychom spolu dělali lepší školu - tak se
jmenuje i náš školní vzdělávací program.
4) Vycházíte dobře s ostatními učiteli?
Věřím, že ano.
5) Jak byste ohodnotila jednotlivé třídy druhého stupně?
Učím pouze v 7. a 9. třidě, tudíž nemohu objektivně posoudit, ale nyní mile potěšila svými výsledky
ve SCIO testech 9. třída.
6) Kdyby naše škola v nějaké soutěži vyhrála velký obnos peněz, co by s tím podle vás škola
udělala?
Určitě by upravila školní hřiště, vybudovala jazykovou laboratoř, zmodernizovala by třídy
a zakoupila žákům tablety.
7) Chtěla byste učit i jiné předměty než češtinu? Proč?
Ano dějepis, protože je to můj druhý vystudovaný předmět, pak občanskou výchovu, abychom si
mohli vykládat i o životě kolem nás. Abychom věděli, že na každém z nás záleží…
Dominika Kopcová a Daniela Máchová
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Vánoční laťka 2011
Rozhovory
Otázky:

1) Čekal/a jsi, že vyhraješ?
2) Kolik cm jsi skočil/a na tréninku?
3) Čekal/a jsi, že skočíš více?

Odpovědi:
Celkový vítěz Ondřej Ulbrich
1) Ne
2) 150cm
3) Ne
Vítězka mezi děvčaty Magdalena Musálková
1) Ne
2) 140cm
3) Ne. Myslela jsem, že skočím 135cm.
Organizátor laťky pan učitel Petr Jaroš
Otázky:

1) Po kolikáté se konala vánoční laťka?
2)Po kolikáté jste organizoval laťku?
3) Jak to, že jste letos neoslnil žádným
kostýmem?

Odpovědi:

1) Těžko říct… Mnoholetá tradice.
2) Jsem tu čtvrtým rokem, takže po čtvrté.
3) Kostým Santy se mi roztrhl.
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Ve třech číslech
Ondřej Ulbrich

Magdalena Musálková

1) 155 - výška skoku na vánoční laťce

1) 140 - výška skoku na vánoční laťce

2) 150 - výška skoku na tréninku

2) 140 - výška skoku na tréninku

3) 1997 - rok narození

3) 1997 - rok narození
Kateřina Procházková a kol. 7. třídy

Krvavá věž
Byly jednou dvě děti – holčička a chlapeček. Ti dva byli strašně zvědaví. Jednou se rozhodli, že
se zeptají paní hospodské, co se dělo v té věži naproti jejich domu. Paní hospodská řekla: „Kdysi zde
zabili manžela a manželku, a proto jsme tu věž zamkli“. „A může se někdy otevřít?“ „Ne nikdy
a nikdo ji neotevře!“
Hned večer si děti vzaly veškeré vybavení: lana, kapesní nůž a batoh. Večer děti vyšplhaly do
okna věže, ale zapomněly si zajistit lana a ty jim spadly dolů. Neměly se jak dostat ven a zdola se
ozýval dupot nohou. Děti se velice bály a tak se rozhodly, že jeden bude držet stráž a ten druhý bude
mezitím spát. Moc dlouho jim to nevydrželo. O půlnoci zazněly velké hodiny: „Bim, bam“, ozval se
hlas: „Odejděte nebo budete ztraceni!“
Děti se lekly, nevěděly, kudy se mají vydat, a tak běžely pořád dolů a dolů, až doběhly do sklepa.
Ve tmě se za nimi zavřely dveře a před nimi se objevila tajemná postava. Byla celá v plamenech.
Děti se bály a obě plakaly. Ten tajemný člověk jim vysával duši, čím více křičely o pomoc. Děti to
nepřežily. A co je to strašidelné, že ta věž stojí přímo naproti naší školy!!!
Magdalena Štveráková a Nela Židková

Co nás čeká v následujícím období
27. 1. 2012

Karneval

28. 1. 2012

Ples SRPŠ

3. 2. 2012

Pololetní prázdniny

6. a 7. 2. 2012

Zápis žáků do 1. třídy

13. 2. – 19. 2. 2012

Jarní prázdniny
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