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Úvod
Ahoj milí čtenáři, všimli jste si toho?
Máme nový obal a ne ledajaký! Vyrobila ho pro nás Adriana Oháňková ze 4. třídy. Naši
čtvrťáci jsou totiž tak šikovní, že ač jsem to původně neplánovala, tak se už zapojili do
tvorby časopisu a to dokonce i psaním článků.
Co se týče obalu mám jediný problém – nádherných návrhů mám více a vybrat jediný bylo
nemožné, takže je budu střídat, jako to dělají profesionální časopisy.
Markéta Vítková

Hlody ze sborovny
6. tř. Zeměpis
Co je to ranní rovnodennost?
- v březnu slunce nezapadne.
7. tř. Zeměpis
Co je typické pro Střední Asii?
- je tam slunečno a deštivo.
Vypište státy Střední Asie:
- Tádžikistán, Uzbekistán, Gigistán
8. tř.
Co je to perpetuum mobile?
- to vím, to je něco s mobilem.
Kdo je to frézař?
- ten, co uklízí sníh.
7. tř. Matematika
Trojúhelník nelze narýsovat, protože součet dvou stran nesmí být 180 stupňů.
6. tř. AJ
paní učitelka: „Slovo mléko nepočitatelné.“
žák: „jak to, že nejde spočítat – jeden lytřok, dva lytřoky..“
9. tř ČJ
Bohumil Hrabal žil v Norimberku.
Bohumil Hrabal napsal dílo Postřihy.
8. tř Dějepis
Které průmyslové odvětví se na počátku 20. století nejvíce rozvíjelo?
- populace
7. tř AJ
Přelož „udělat chybu“
- make a maler
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8. tř. AJ
Přelož do ČJ „He had the same dream twice.“
- měl ve svém snu dvojčata.
8. tř. Přelož tuto větu a z textu rozhodni, zda je věta pravdivá „he took the bus“
- jestli mu došel autobus.
1. tř TV
Ten medicimbal se kutálí nakřivo, asi bude nějaký hranatý...
6. tř Přírodopis
Vývoj komára
- mláďata bojují mezi sebou a jeden se dostane ven.
Vývoj vážky
- oplodní se, zakuklí se, praskne skořápka a vyletí.
Téma jepice
- používala se k léčení.

Přeřeknutí
Moje kamarádka Valerie se jednou v Přírodovědě přeřekla. Podívala se mi do sešitu na to, co
jí Sýkorka koňadra. Měla jsem tam napsané lůj. Valerie se na mne podívala a řekla: „Nemělo
by tam být napsané hnůj?“ Odkdy jí sýkorky místo loje hnůj?
Barbora Poledníková

3

Judo na ZŠ Lískovec
Judo bylo založeno v Tokiu. Vysokou školu Juda založil IdoroCano.
Judisté z 1. stupně:
1) Alex Hutyra 8 let - Judo dělá 2 roky.
2) Vojtěch Kubala 9 let - Judo dělá 3 roky.
Judo je i velmi rozvinuté na 2. stupni. Každou sobotu pořádá pan Petr Černý na 5. ZŠ zápasy
a každé pondělí, středu a pátek je trénink.

Adrian Hutyra

Dobrovolní mladí hasiči
Dobrovolní mladí hasiči z Lískovce nasbírali spoustu hraček do nemocnic. Ve sběru hraček
jim pomáhali rodiče, babičky, dědečkové a také strejdové a tety. Na konci sbírky je předali
nemocnici ve Frýdku a ti je rozdali do jiných nemocnic.

Klára Nováková
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Obyčejné věci – jak vznikly, fungují

2. díl – Žvýkačka
Po dlouhém uvažování jsem se rozhodl udělat druhý díl této série o žvýkačce. Věc, kterou
každý den vstrčí do pusy spoustu lidí. Nejprve cítíte výraznou příchuť, poté žvýkačka trochu
změkne a v následující půlhodině si ji můžete plně vychutnat a dělat z ní bubliny.
Možná by vás napadlo, že žvýkačka není vynálezem posledního století, ale kdo by řekl, že
žvýkačky v podobě pryskyřice, březové kůry, šťávy z gumovníku nebo mízy ze smrku žvýkali
už staří Řekové, Mayové a Indiáni.
Myslíte, že žvýkací guma vznikla záměrně v nějaké laboratoři? Vůbec ne! Omylem ji vyrobil
fotograf a vynálezce Thomas Adams při vulkanizaci kaučukové šťávy. Původně z toho měla
být pneumatika, ale nic no . Když zjistil, že se „to“ dá žvýkat, nechal si patentovat stroj na
výrobu žvýkaček, dodal ovocnou a lékořicovou příchuť a z jeho vynálezu se stala
nejprodávanější sladkost na světě.
Velký krok v prodeji žvýkaček udělal William Wrigley. Přibaloval je zdarma ke svým
práškům na pečení. Zanedlouho byly žvýky žádanější než prášky do pečiva. Wrigley rozjel
reklamní kampaň a o „žvýkačkách pana Wrigleyho“ se za chvíli dozvěděla celá Amerika.
Žvýkačky této značky se dosud prodávají (Five,
Airwaves , Orbit) v mnoha příchutích.
Pár zajímavostí
 Prvním zbožím, které se začalo prodávat v
newyorských prodejních automatech byla
právě žvýkačka
 Američtí vojáci používají speciální žvýkačky
místo zubní pasty
 V Japonsku mají žvýkačky, které se zbarvují podle nálady
 V Singapuru je zákaz žvýkání, žvýkačky můžete kupovat pouze na lékařský předpis
 Vědci z University of Bristol představili první nepřilnavou a nelepivou žvýkačku

Martin-Alex Nalepa
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Vtipy
1.)
Učitel vypráví ve škole dětem o škodlivosti alkoholu. Příkladem
jim uvádí situaci ze života zvířat. "Kdybyste před osla postavili jedno
vědro s vodou a druhé s alkoholem, z kterého by se napil?" "Z vědra s
vodou," křičí děti. "A proč?" táže se dál kantor. Přihlásí se Pepíček:
"Protože je to osel!"
2.)
Paní učitelko, chutná vám ten bonbón, co jsem vám dal?" "Ano, chutná." "No vidíte a
náš Azor ho vyplivl."
3.)
Jdou tři dámy po ulici jedna je zrzka, druhá bruneta a ta třetí blondýna. Jsou přistiženy
při krádeži a tak běží na dvorek kde jsou prázdné pytle a tak se do nich schovají. Jdou okolo
policisté a nějaký kopne do pytle se zrzkou a ozve se "mňau" kopne do druhého pytle s
brunetkou ozve se "haf haf" a jdou k pytli s blondýnou a kopnou do
něj a ozve se "brambory".
4.)
Jsou brunetka s blondýnkou na poušti a běží za nimi lev.
Brunetka mu čas od času hodí písek do očí a lev si packami vytírá
písek z očí a tím získají náskok. Najednou je před nimi palma a
bruneta na ni rychle vyleze a blondýna se opře o tu palmu. Bruneta
blondýně říká: "rychle musíš na tu palmu, jinak tě lev sežere. A
blondýna odpoví: „já mu písek do očí neházela!“
5.)
Maminka říká Pepíčkovi: „Když se ti tak líbí Harry Potter, nechceš být
také kožním lékařem?” „Ale Harry není kožní lékař...” „Opravdu? Tak proč
pořád mluvíš o Bradavicích?”

Eliška Kopcová

Anketa o školním časopise
1. Čtete náš časopis?
Ano (4)
Ne (1)
2. Co vás nejvíce zaujalo na časopisu?
Vše (1)
Ani nevím (2)
Asi soutěže (1)

Nic, nečtu (1)

3. Kdybyste měli tu možnost, udělali byste něco do časopisu?
Ne! (3)
Možná (1)
Ano (1)
4. A chtěli byste pomoct třeba s grafikou?
V žádném případě (5)
Ano (0)
Čísla v závorce udávají, kolik lidí řeklo tuto možnost.
Nina Valigurová
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Soutěž pro 1. stupeň
Nejlepší dokončení komiksu
Jak to dopadne? To záleží jen na tobě! Návrhy (na papíře) odevzdej své paní učitelce a
nejlepší z vás dostane předbíháček, díky kterému nebude muset stát jeden den v řadě na
oběd, ale paní učitelka, která bude mít dozor, ho dovede až úplně dopředu!

Mikuláš Nalepa
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Rozhovor s Kristýnou Červenkovou
1) Jak jsi přišla k soutěži ??
Pan učitel Kvapil nás do ní zapojil.
2) Tušila jsi, že se dostaneš do první trojky??
Ne, vůbec bych neřekla, že postoupím 
3) Jaká byla konkurence ??
Konkurence....byla velká . Všichni měli dobré prezentace, ale někteří si to pokazili
přednesem.
4) Stresovala ses ?? 
Ne  Ale musela jsem často prezentaci upravovat.
5) Jak ses na to dlouho připravovala??
No, tak doma jsem prezentaci vytvářela přes 2 hodiny, a potom upravovala.
6) Líbilo se ti v Praze??
Ano, ale po soutěži, protože sem se zbavila trémy 
7) Jak ses cítila, když jsi zjistila, že jsi vyhrála 2. místo?
Byla jsem dost překvapená a v šoku. Vůbec jsem to nečekala.
8) Bavilo tě to?
Moje téma se mi líbilo, a proto se mi také dobře přednášelo. Byla to pro mě nová
zkušenost.
9) Jak od úplného začátku začínala soutěž??
Musela jsem projít testem, a potom jsem vytvářela prezentaci na technické téma
Technologie na Marsu.
10) A co Matěj ?
Nepatří do elektronické olympiády 
11) Dobře, děkuju :)
Bea Šodková

Rozhovor s Josefem Doležalem
- který se umístil jako první v okresním kole a míří v dubnu na krajské kolo.
1) S jakými básničkami jsi vystupoval?
Vítězslav Nezval - Sbohem a šáteček
2) Jak moc jsi se na soutěž připravoval?
Chystal jsem se na konzervatoř.
3) Měl jsi trému?
Tak vždy je malá tréma.
4) Byla velká konkurence?
Jo, ale víš jak… (smích)
5) Kdy se uskuteční krajské kolo?
Netuším .. 16. nebo 19. dubna asi.
Nikol Straková
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