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Úvod
A je to tady! Náš Lískovecký zpravodaj je po delší odmlce v plné síle zpět. Řada redaktorů je
nových, proto prosím všechny čtenáře, aby si všímali jmen pod článkem a povzbudili autory
pochvalou. Bez pozitivní zpětné vazby se pracuje těžko.
Markéta Vítková

Hlody ze sborovny
Ještě z konce minulého šk. roku:
7. tř.: Přelož do AJ slovo „titul“ : „Mgr.“
6. tř.: Proč se ptákům žijícím na vodě nesmáčí peří?
 mají nepromokavé peří
 protože jim slouží k tomu, aby jim plavalo
6. tř.: Popiš vývoj komára: vajíčko, malý komár, velký komár
8. tř.: Proč ve slově bytosti píšeme tvrdé Y?:
 Protože ve slově bytosti by měkké i napsal jenom de..l
8. tř.: Uveď příklad přirovnání:
 Je tu bordel jako v tanku.
2. tř.: Jak říkáme dvojici souhlásek k-g, t-d:
 pórové souhlásky
6. tř.: Nadpis žáka v sešitě: Příprava referátu pro pozorování mikroskopem
7. tř.: Přelož větu „Not many animals can live in a desert.“
 Zvířata nemají peníze, a tak žijou na poušti.
7. tř.: Největší město v Austrálii je Sindelly.
Šk. rok 2012/13
Zatím jen jedna perlička
9. tř.: Přelož „datum narození“
 Date of bird
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Zamyšlení na (zadané) téma: Co bylo/bude v naší skvělé třídě
Myslím si, že minulý rok byl pro naší třídu jeden z nejlepších. Dokázali jsme, že jsme dobrý
kolektiv. Podařilo se nám udělat skvělé vystoupení na Halloween. Taky jsme dokázali
společně vyrobit a vymyslet masku na karneval. A myslím si, že ocenění, které jsem v těchto
soutěžích získali, ještě více nabudilo žáky soutěžit i v jiným soutěžích.
Skvěle jsme si užili i adaptační kurz v Řece. Na adaptačním kurzu jsme se dozvěděli mnoho
nových věci a také jsme zase o něco více zlepšili vztahy ve třídě. Taky jsme se zúčastnili
několika exkurzí, které jsme určitě rádi absolvovali. Byli velice poučné. A většina žáků si
zlepšila své vysvědčení oproti minulému. Zároveň několik žáků si zlepšilo i své chováni.
Doufám , že tento školní rok bude skvělý.
Pokud budeme společně držet, tak můžeme zase vyhrát a zúčastnit se mnoho soutěží. Určitě
bychom byli rádi, kdybychom tento rok zase někam jeli na několikadenní výlet a absolvovali
několik exkurzí. Určitě přijmeme skvěle i novou žačku a budeme mít zase o jednu fajn
kamarádku více. Snad se všem žákům podaří mít dobré známky a skvělé vysvědčení.
Nikol Straková

Sportovní okénko aneb tipy na volný čas
Fotbal
Dnes vám řeknu něco o žákovi naší školy. Chodí do
9. třídy, jmenuje se Matěj Slíva a hraje fotbal.
V současné době má angažmá v TJ Durman Staré
Město. Fotbal hraje teprve 1 sezonu. Hraje
především obranu a je mu jedno, jestli pravou nebo
levou. Matějův vzor už je dlouhá léta David Lafata, který hraje za Jablonec. Týmy, které
Matěj preferuje jsou především dva a to FC VIKTORIA Plzeň a MFK Frýdek Místek.
Držme Matějovi palce, ať se mu v jeho začínající kariéře daří co možná nejvíc!
Filip Hrtoň
Atletika
Do atletiky se může přihlásit kdokoliv, kdo rád sportuje.
Tréninky atletiky jsou v pondělí, ve středu a v pátek od 15:30
do 17:00. Pro ty, kterým nevyhovuje nějaký den v týdnu, jsou
tréninky v úterý. Trénují nás tři sestry a to Alice, Petra a
někdy Veronika.
Tréninky probíhají takto: první se běhá rozklus, potom se dělá
strečink a atletická abeceda. Když toto všecko už uděláte, dají
vám trenérky nějaký počet stovkových rovinek (většinou 2 nebo 3). A potom už je trénink
určen podle trenérek.
Závody můžou být v každý den v jakémkoli počasí (kromě vyjímek). Závodů je v roce
přibližně 30. Největší závody jsou asi Čokoládová tretra, Hornická desítka a Evropské
atletické hry mládeže, kterých se účastní několik zemí Evropy.
Na atletice mě hodně baví taky soustředění a tábory. Soustředění je ve Vysokých Tatrách na
Slovensku a tábor v Bučovicích. Na soustředění se sice hodně trénuje, ale chodí se tam i na
bazén a hrají se zábavné hry. Na táboře v Bučonicích máte zase nějaké téma a na to téma se
hrají společenské hry.
V atletice si zasportuješ, zlepíš si fyzickou kondici a máš šanci si najít nové kamarády.
Eliška Kopcová
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Soutěž pro 1. stupeň
Vypiš řešení na papír, podepiš jej a odevzdej M. Nalepovi z 5. třídy. Mikuláš má u sebe 3 ks
tzv. předbíháčků. Je to kartička, která vám jednorázově umožní předběhnout se ve frontě na
oběd. Ale má jen tři kusy, tak si pospěš!

Miki Nalepa
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Příběh o nestvůře ze školy v Lískovci
1. Část
Byl krásný podzimní den roku 1991 a děti znovu nastupovaly do školy. Do 5. ročníku zrovna
nastoupila i naše hlavní parta. Zoe, hodná milá holka milující nebezpečí a záhady i Radan,
drzý rebel a milující záhady. A nakonec ustrašenec Bart, kterého každý zná pod přezdívkou
počůránek. Všichni tři řešili problémy na škole a tak.
A zrovna toho dne jim paní učitelka ukazovala plánek školy. Nejprve ukázala suterén
s jídelnou. Potom přízemí. Dále 1. patro a nakonec 2. patro. To se však Zoe nezdálo, a tak se
přihlásila a řekla: „Paní učitelko ještě školní půda.“ Učitelka se zasmála a řekla: „ Žádnou
půdu tu nemáme.“ Přitom z ní stékal pot. Radon náhle uviděl ředitelku, jak jde nahoru s žáky
různých tříd. Nezdálo se mu to, a tak zvedl ruku a řekl: „ Můžu na záchod?“ No to byla jen
zástěra, aby viděl, co jde s nimi dělat. Vylezl ze třídy a uviděl ředitelku, jak otevírá dveře na
půdu. Potom řekla: „Nahoru honem!“ Všichni vyšli nahoru a Radan už jen slyšel kratičký
výskot, který ředitelka ukončila tím, že zavřela půdu. Radan se hned vrátil a v lavici vše na
Zoe a Bartoloměje vyklopil.
Zoe se ani moc nevyděsila a řekla jen: „Jo, prozkoumám to.“ Ale to samé se nedalo říct o
Bartovi. Ten se vyděsil a učitelka za to Radana nechala po škole. Po škole si šli Bart a Zoe
něco koupit, aby nehladověli, když ještě musí čekat na Radana. Radan byl rád, že je vidí, ale
né za to, co všechno dostal za úkol. Sice se mu Bart omluvil, ale to mu nestačilo. Naštvaný na
Barta šel domů, aby shromáždil důkazy. Zoe a Bart šli domů také.
Pokračování příště….
Nina Valigurová

Rozhovor s paní učitelkou Šárkou Lauckou
1. Proč právě ZŠ Lískovec?
 Hlavní důvod byl, že je to malá škola a má dobrou pověst.
2. Kde jste již učila?
 Učila jsem na několika školách. První rok po studiu jsem učila v mateřské škole.
3. Čím jste chtěla být jako malá?
 Jako malá jsem chtěla být učitelkou.
4. Máte děti?
 Ano, Elišku a Lukáška. Eliška chodí k nám na školu.
5. Chcete, aby Lukášek studoval zde na škole?
 Ano!
6. Který/á z učitelů/lek je vám nejsympatičtější?
 Všichni!
Děkujeme paní učitelce Laucké za rozhovor  Nina Valigurová
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Rozhovor s Radimem Bělešem
Každému z nás se může stát v životě něco zlého. Jsou
věci, které neovlivníme. Jediné, co můžeme ovlivnit je,
jak se s nimi vypořádáme. Radim Běleš pro vás může
být inspirací, že vždy je důležité bojovat. Jen slabí se
vzdávají!
1. V jaké disciplíně jste soutěžil a jak to všechno
dopadlo?
V Londýně na paralympiádě jsem soutěžil na atletickém stadionu v hodu kuželkou. Kuželka
v mé kategorii postižení nahrazuje hod oštěpem. V minulosti jsem házel ještě diskem, ale nyní
už stihnu dělat pouze jednu disciplínu pořádně. Proto jsem se rozhodnul pro tu, kde mám lepší
vyhlídky na umístění. V Londýně jsem vybojoval stříbrnou medaili. Moc si jí cením. Ten
závod byl moc těžký. Do finále jsem se dostal až ze sedmého místa a na medaili jsem se
posunul až pátým předposledním pokusem, kde jsem vyrovnal svůj osobní rekord 26,67
metrů. Vítězný Srb, který byl nováčkem ve startovním poli hodil nový světový rekord 26,88
metrů a já zaostal za jeho výkonem o 21 cm.
2. Jak jste stříbro oslavoval?
No o mně se ví, že já moc neoslavuji. V dějišti her jsem házel jako
první z Čechů, takže na mé oslavy nikdo neměl čas, protože ladili
formu na své disciplíny. Samozřejmě mě to stálo nějakou lahvinku
irské whisky, kterou jsem musel věnovat kolektivu. Doma mě
nějaké pivko s přáteli ještě asi čeká.
3. Jaká byla v Londýně atmosféra her?
Kdybych měl vystihnout pocity z her v Londýně, tak bychom museli vydat extra číslo
mozaiky. Atmosféra byla úžasná a nezapomenutelná. Londýn a jeho obyvatelé hrami opravdu
žili. Na všechny sporty paralympiády byli vyprodané lístky, kde třeba na atletiku stál lístek 30
liber. Nevěřil jsem tomu, když jsem zahajoval atletické dění, že první den bude vyprodáno a
opravdu bylo. Kapacita vyprodaného stadionu 80 000 lidí, kteří opravdu jen nesedí, ale fandí
a tleskají každému je pro člověka, který se věnuje
sportu něco, co se mu poštěstí možná jednou za
život. V tom davu lidí jsem měl i svou rodinu. Bylo
štěstí, že dcery Verča s Terezkou měly lístky
kousek od místa, kde jsem házel a já mohl cítit i
jejich podporu.
V Londýně opravdu všichni paralympiádou žili. Ve
městě byli velkoplošné televize, kde se scházeli
lidi, kteří už se na sportoviště nedostali. Na devíti
TV stanicích běželi on-line přenosy z různých hal a sportovišť. První stránky všech novin byli
plné jen paralympiády. Vzpomínám, když jsem jel v metru zeptal se mě nějaký pán, jestli
jsem sportovec a co dělám. Když jsem mu potvrdil že ano a že házím kuželkou, tak během
chvilky nalistoval v novinách mou disciplínu a zjistil, že jsem druhý. Spustil neskrývanou
vlnu radosti a aplausu. Musel jsem se mu podepsat v těch novinách, vyfotit se s ním. Půjčil
jsem mu medaili a ten člověk byl upřímně šťastný jako by ji vyhrál on.
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4. Co je pro Vás největším úspěchem?
Slovo úspěch má spoustu podob a má velice blízko
k neúspěchu. Když se člověk stane rychle úspěšným,
musí počítat s tím, že se může velice brzy přijít
neúspěch. Já určitě nedělám sport pro svůj úspěch.
Atletiku dělám, protože mě baví sport. Je to můj
koníček tak jako třeba rybolov. Nejsem žádný
profesionální placený sportovec. To, že mě házení
posune a zavane třeba na MS, nebo na paralympiádu
beru jako vyvrcholení své záliby ve sport.
Slovo úspěch bych ve svém životě spojil s rodinou.
Když se mi stal v 15 letech úraz a v tom věku pro mě
končil svět. Tehdy jsem si říkal, že by byl zázrak a
pro mě veliký úspěch mít jednou svou vlastní rodinu. Rodinu s manželkou a dětmi, kde budu
fungovat jako hlava rodiny. Dnes mohu říci, že jsem tohoto úspěchu dosáhl a budu dělat vše
proto, aby tento úspěch nikdy neskončil.
5. Co je pro Vás největší motivací a dokáže Vás vybičovat k tak skvělým výkonům, jaké
máte?
Když člověka něco baví, tak hledat motivaci moc nemusí. Pravda je, že jsem hodně zvažoval
po paralympiádě v Čině před čtyřmi roky, že s aktivním házením skončím. Tehdy mi hlavně
děti řekly, ať ještě nekončím, ať ještě u toho setrvám. Takže motivací je pro mě hlavně to, co
si přeje rodina. Pokud mi fandí, vytváří čas a prostor, tak je to pohoda. Samozřejmě, že jsou
rádi, když vidí, že se dostaví i nějaká ta medaile a to mě dokáže vyburcovat k tomu, abych
nelenil a dělal ten svůj koníček pořádně.
6. Prozradíte plány do budoucna?
Ty se budou trochu odvíjet od okolností. Ve sportu postižených mají nastat zase trochu změny
v klasifikacích ve vypisování disciplín apod. Všeobecně se hlásá do světa, že za 4 roky na
paralympiádě v Brazílii dojde ke snížení počtu disciplín. Může se stát, že třeba mou disciplínu
nezařadí. Na toto třeba dojela naše nevidomá atletka Mirka Sedláčková. Loni na MS vyhrála
svou parádní disciplínu 800 metrů a teď do Londýna vůbec tuto disciplínu nevypsali. Pokud
se stane, což by se mělo vědět do konce roku, že s hodem kuželkou se nebude počítat, koupím
si nové rybářské pruty.
Kristýna Kaizrová
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Co je před námi?
No přece Halloween!! Bude na přelomu října/listopadu, bližší informace se dozvíte včas
z nástěnky, která je dole směrem k šatnám.
Už začněte přemýšlet nad vystoupením třídy (nebo části třídy). Stejně jako loni by se mělo
jednat o maximálně 5 minut na třídu. Může to být taneční vystoupení, divadelní, zpěv, zkrátka
fantazii se meze nekladou. Zejména mladším ročníkům pak doporučuji chodit na rady ke
své paní učitelce třídní.
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