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Úvod
Zdravím naše čtenáře v této příjemné době plné očekávání. Ať už čekáte dárečky, rodinnou
pohodu, odpočinek nebo něco jiného, přeji vám, ať se toho v plné míře dočkáte.
Markéta Vítková

Hlody ze sborovny
Přírodopis 6. tř.
Jak se získávají nové odrůdy z planých jabloní?
- Sbírají se nezralé ze stromu a dozrají cestou.
- V sadu ovoce šlechtíme, na poli zasadíme a celý rok se nestaráme.
Dějepis 7. tř.
Poddaní jsou lidi, kteří pracují na půdách.
Jak se stal Karel Veliký císařem?
- Zvolilo ho 800 papežů.
Přírodopis 7. tř.
Nedostanu ChřYpku.
Dějepis 9. tř.
Čeho se týká Schengenská dohoda?
- Je to smlouva mezi Čínou a Japonskem.
Angličtina 7. tř.
Přelož: Pracuješ každý den?
Are you joping every day?
Přírodopis 6. tř.
Vysvětli význam slova oplodnění.
- Že vítr třeba pošle a vznikne další rostlina.
Jaké části má pestík?
- Pestík má tyčinky a samičí kuličky.
Čím se liší bez černý od bezu hroznatého?
- Černý je černý, hroznatý je hroznatý.
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1. tř Rozhovor prvňáčka s paní učitelkou 2. stupně na chodbě – v ruce žák svírá notový sešit
„Mám zapsat ty noty?“„To já nevím.“
„Aha, vy nevíte..a kde je ta kazatelna?“
Angličtina 6. tř Rozhovor s paní učitelkou česky
„Jak jsi poznal, že je to husa?“
„No, vypadá to, že by to mohla být husa, takže je to netopýr.“
Angličtina 9. tř. český dotaz žáka
„Jaká je mužská verze neteře?“
Angličtina 8. tř. Překlady anglických textů do češtiny
They had to eat quickly.
- Museli JEST rychle.
- Oni nesmí pořád jíst.
There weren´t any fridges, so they couldn´t keep food for a long time.
- Oni nemají lednici, tak oni musí dávat jídlo do zásoby.
At night time houses were dark and people couldn´t see very well so they went to bed.
- V noci v domě, jak je tma, lidé můžou vidět velmi dobře, jestli jsou v posteli.
Hudební výchova 8. tř
Jak se jmenovali potulní zpěváci ve Francii?
- Truhláři
Hudební výchova 7. tř
Uveďte zásady hlasové hygieny
- Při zpěvu správně držíme Dělo.
- Nezpíváme v moc zatopené místnosti.
Vyjmenuj ženské hlasy
- alt, mezzosoprán, sopranisko
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Sportovní okénko
Ve škole máme mnoho talentů na různé sporty. Já vám řeknu jen o
jednom a to výjimečném - jmenuje se Ondřej Ulbrich. Kamarádi ho
přezdívají Casilas (kasijas) a né nadarmo. Při fotbale, ať už ve škole
nebo mimo, Ondra v bráně je jako ryba ve vodě. Ty dvě věci si spolu
rozumí. Ondrovy zákroky jsou prostě pecka.
V současné době chytá za Staříč, ale chce jít stále a stále výš, dokonce
nám už řekl, že dostal nabídku do REALU MADRID - není se čemu
divit!
Parametry:
Výška : 182
Hmotnost : 78.
Post : gólman nebo hrotový útočník

Filip Hrtoň

Rozhovor s panem učitelem Liborem Kvapilem
Jak dlouho učíte na naší škole?
- 20 roků už to bude .
Váš nejoblíbenější film/seriál?
- M.A.S.H.
Jaká je vaše nejpoužívanější hláška?
- tak to podle vás ......Mistře.
Čím jste chtěl být, když jste byl malý?
- Veterinářem
Nejoblíbenější třída ?
- No comment.....to je přece jasné :)
Váš životní sen ?
- blízký: že osmáci budou plnit domácí úkoly, aby mě pes poslouchal a nekousal mi rukavice
a taky letět raketou na měsíc, ale takovou raketu na mě ještě nevyrobili 
Největší úspěch?
- Získat osmáky
Co si přejete na Vánoce?
- Teplé ponožky :)
Beata Šodková
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Obyčejné věci – jak vznikly, fungují
1. díl – Coca–Cola
Čtení tohoto článku vám zabere 2 - 3 minuty. Jestli nechcete, tak ho zamozřejmě číst
nemusíte. Ale jestli se chcete dozvědět něco o vzniku Coca–Coly, tak si ho určitě přečtěte.
Historie tohoto sladkého nealkoholického nápoje se začala psát - jak jinak - v USA roku 1886.
Vynalezl ji John Pemberton, lékarník a doktor. Měl v plánu vytvořit nápoj, který osvěží,
zlepší krevní oběh a bude dobře chutnat. Svůj hotový nápoj prodával v lékárně za 5 centů.
První rok prodělal, protože vydělal 50$ a náklady byly 70$.
Pamberton se však nenechal zarazit a pokračoval v prodeji. Postupně si Coca - Colu kupovalo
stále více lidí. Ale J.Pamberton nikdy nedokázal dovést své podnikání do velkovýroby.
Těsně před svou smrtí v roce 1889 prodal výrobní tajemství a autorská práva Asa Candlerovi,
obchodníkovi, za 2300$. Ale už tehdy mělo všechno s Coca–Colou mnohem větší cenu.
Během těchto let se prodej zdesetinásobil.
Dnes patří Coca-Cole první místo v prodeji podobných nápojů.
Pamberton by měl určitě radost ☺
Pár zajímavostí
 nejvyšší láhev Coca - Coly je součástí muzea této firmy.
 kdyby si autor loga Frank Robinson nechal patentovat svůj výkres, tak by se jeho
rodina dodnes nemusela starat o peníze.
 kdyby Niagarským vodopádem protékala všechna dosud vyrobená Coca - Cola
rychlostí 6,8 mil. litrů za minutu, tak by protékala 38h a 46 min.

Martin-Alex Nalepa
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Šnek africký
Můj domácí mazlíček je šnek africký. Šnek africký je
největší šnek na světě.Ten můj sice není tak velký, ale
má zatím jenom okolo dvou a půl let. Jeho ulita má asi
jedenáct cm a když se natáhne, měří přes dvacet cm.
Jako podestýlku má rozemletou kokosovou kůru. Za
den sní asi dva plátky okurky. Má rád, když má v
terárii mističku se studenou vodou a v ní se koupe
nebo z ní pije. Jednou zhruba za tři týdny mu
vyměním podestýlku. Šnek africký je nenáročný a
někdy je s ním i sranda.
Eliška Kopcová

Ohlédnutí zaVánočními dílnami v Lískovci
Vánoční dílny se uskutečnily ve čtvrtek 6. 12. 2012 na naší škole. Panovala zde úžasná
vánoční atmosféra, na chodbách hrály koledy. Celé odpoledne zahájila kulturní vložka, která
proběhla v tělocvičně. Děti měly radost, přebíhaly od stanoviště ke stanovišti, jenom aby si
mohly domů odnést další krásný výrobek.
Ti, jenž navštívili naše dílny, měli možnost si nazdobit svůj vlastní perníček, lít olovo, vyrobit
si dárkovou tašku nebo papírový svícen.
Celé odpoledne bylo moc pěkné, mohli jsme třeba potkat lidi, které moc často nevídáme.
Určitě se tyto vánoční dílny líbily a my jenom můžeme doufat, aby se příští rok také takhle
podařil a proběhl v podobném duchu.
Lucie Adamusová

Kvíz pro druhý stupeň
Odpovědi (nejlépe na papíře) noste Tomáši Žurovcovi ze 7. třídy. První tři výherci obdrží
předbíháčka (doklad opravňující k předběhnutí v řadě na oběd).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kdy poprvé vyhráli čeští tenisté Davis cup?
Kdy naposledy vyhráli české tenistky Fed cup?
(2010) Kterému týmu dali čeští hokejisté v sedmé sekundě gól?
V kterém roce čeští hokejisté naposledy vyhráli MS?
Který hokejový brankář vychytal 19 nul ze 164 zápasů?
Kolik hráli čeští curlingoví hráči v 9 kole s Dány?
Jaké měli české házenkářky skóre po dokončení ME v Srbsku?
Která plavkyně dostala pro ČR medaili po 10 letech?
Tomáš Žurovec
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Věděli jste, že
…

. . . ping - pong nevynalezli Číňané, ale Britové?
. . . nejtvrdší látka v lidském těle je sklovina na zubech?
. . . nejvyšší stavba z LEGO kostek byla postavena v Praze?
. . . nejvíce španělsky mluvících lidí je v USA, ne ve Španělsku?
. . . nindžové byli speciálně vycvičení špióni, zatímco samurajové středověcí bojovníci?
. . . zvíře jménem okapi žilo již před 50 miliony let?
. . . Nicholas Winton zachránil během půl roku 669 převážně židovských dětí před
transportem do koncentračních táborů (1939)?
. . . existují souhvězdí Pravítko, Kružítko, Malý vodní had, Tabulová hora, Mikroskop nebo
Honící psi?
. . . v Johannesburgu upekli největší pizzu na světě, která měla průměr neuvěřitelných 37
metrů?
. . . nejmenší vůz který smí jezdit po dopravních komunikacích je vysoký 104cm, dlouhý
130cm a široký jenom 66cm?V Johan
Mikuláš Nalepa
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Křížovka pro 1. stupeň
Odpovědi (nejlépe na papíře) noste Mikuláši Nalepovi z 5. třídy. První tři výherci obdrží
předbíháčka (doklad opravňující k předběhnutí v řadě na oběd).

Mikuláš Nalepa
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