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Úvod
Ahoj čtenáři,
dvanáctou úvodní stranu pro nás navrhly žákyně páté třídy Klára Zamazalová a Barbora
Kozlová. Děkujeme.
V našem časopise se odehrává zajímavá změna – redaktoři jsou čím dál mladší a já do výběru
témat zasahuji čím dál méně – redaktoři jsou sami schopni článek nejen napsat, ale i
vymyslet! Přeji vám příjemné čtení a soutěžení! Jó, mít takhle při pátku v kapse předbíháček
na oběd se hodí
Markéta Vítková

Matematická olympiáda
Dne 22. 1. 2014 se konala matematická olympiáda pro 5. ročník na 1. základní škole.
Zúčastnily se Karolína Straková a Barbora Poledníková. Byly 3 příklady, které se musely
vyřešit za 90 minut. Po vyřešení příkladu se jelo zpátky do školy.

Karolína Straková

Talentové zkoušky na Janáčkově konzervatoři
Většinu deváťáků a deváťaček čekají přijímací zkoušky na Střední školy. Pokud se však
hlásíte na školu s talentovými zkouškami, bývají tyto přijímačky dříve. V úterý 21. ledna
probíhaly talentové zkoušky pro obor současný tanec na Janáčkově konzervatoři v Ostravě,
kde se hlásila žákyně naší školy Bea Šodková. Byla tak hodná a povyprávěla nám, jak to
všechno probíhalo.
Když jsem dorazila na JK, nervozita stoupala, ale milá a sympatická, nejspíše zdejší paní
učitelka, nám vysvětlila, co nás bude čekat. Obsah těchto zkoušek měl 3 kola (hlavní obor
současný tanec, lékařská prohlídka a test hudebnosti). Měly jít takto po sobě, ale nakonec to
začínalo lékařskou prohlídkou.
Bylo to v pohodě, i když jsem se trochu styděla. Paní doktorka byla milá, a tak jsem tam
nechala polovinu nervozity. Dále následoval test hudebnosti, kde zjišťovali naše hudební
znalosti a pak jsme zpívali českou píseň u korepetitorky, také jsme rozeznávali stupnici
Durovou a Mollovou, vytleskávali rytmus atd. Pak přišla na řadu nejtěžší a nejdelší zkouška
z tance. Předstoupili jsme před šestičlennou komisi, rozcvičili jsme se, tančili jsme sestavu
podle korepetitorky, improvizovali, zkoušeli naši flexibilitu, u které jsem se bála, že
nezvládnu hvězdu na levou ruku, ale podařila se, také jsme si museli představit, že jsme malá
rostlinka v bahně, která se chce dostat na povrch a nakonec jsme cvičili opět podle
korepetitorky u zrcadel a dřevěných týčí (baletních zrcadel a tyčí :D).
Po těch zkouškách jsem byla úplně vyčerpaná. Hodně jsem se přiučila a byla to pro mě úžasná
zkušenost.
Bea se na konzervatoř dostala, takže moc gratulujeme! 
Nikol Straková a Bea Šodková
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Tip na nový kroužek
Ondrášek
Ondrášek je dětský folklorní soubor,ve kterém se děti učí zpívat a tančit, tak jak se to dělalo v
minulosti. V Ondrášku je skvělý kolektiv a všichni jsou tam přátelé.
Zkoušky jsou ve středu od 16:00 do 18:45. Dvě hodiny se tančí a zbývajících 45 minut se
zpívá. Naše vedoucí je Lenka Dujková. Lenka vymýšlí všechna naše pásma a učí nás je. Když
máme vystoupení, tak máme na sobě kroje, které se skládají ze spodničky, sukně, zástěry a
rukávců. Menší děti nosí kabátky, sukně a zástěry.
Ondrášek získal spoustu ocenění, například jsme se stali laureátem města Strážnice nebo jsme
po několikáté uspěli na celonárodní přehlídce v Jihlavě. Jsem moc ráda, že chodím do
Ondrášku, a nikdy bych ho za nic nevyměnila.

Eliška Kopcová

Nový kroužek žonglování
Na naší škole bude dne 11. 2. 2014 zahájen nový kroužek žonglování, který povede Marek
Hrtoň s jeho kamarádem. Naučíte se tam nejen žonglovat s různými předměty, ale také
zajímavé kousky s diabolem.
Žonglování zlepšuje nervovou koordinaci, prostorovou orientaci a soustředění. Pokud se
chceš tedy něčemu nového přiučit, požádej svého třídního učitele o přihlášku. Kroužek bude
probíhat každé úterý od 15 do 16 hodin.
Další informace můžeš získat na marek.hrton@gmail.com.
Nikol Straková

Hokejový klub Frýdek-Místek mladý dorost
Kluci z mladého dorostu “tvrdě“ trénují od pondělí do pátku v náhradní zimní hale, která stojí
na parkovišti u fotbalového stadionu Nové Stovky. Výjimečně tu mají i zápas. V tabulce jsou
momentálně 1. ze 7 celkem. Jejich tým čítá 22 hráčů, i když by jich mělo být z pravidla 25.
Barva dresů je bílá s červenými okraji.
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Z naší školy jsou člena HCFM mladý dorost hned 3 lidé. Je to Michal Juřica (8.tř), Matěj
Strakoš (9.tř) a Gabriel Hubáček (7.tř). Jeden trénink (trenal) trvá cca. 1 hodinu a 15 minut.
Učí se tam útoky na bránu, přihrávky a další různé triky. Po trenalu jdou do svých šaten, kde
je nehorázný nepořádek. 
Viki Oramová a Nela Židková

Hlody ze sborovny
7. tř. Matematika
Žák se zeptal v matematice: „Kdy budeme dělat uhlí?" ..Měl na mysli úhly... – pan učitel
poeticky dodal, jak je ta čeština krásná na výslovnost...
2. tř
Paní učitelko, čím jste přísnější, tím jste hodnější.
7. tř Zeměpis
Žákovi byl zadán úkol na téma guvernér v USA.
Žák napsal, že na Gulivera nemohl nic najít.
4. tř
V jehličnatých lesích nalezneme nejčastěji stromy: listnaté a jeshličnaté.
Čím se rozmnožují houby? – trusem
Prase divoké je obojživelník.
Zmije se živí křečkami a holubmi.
Plodem dubu je kaštan.
Plodem buku jsou ořechy.
Vypiš názvy jedlých hub: pravák, levák...
Vypiš názvy jedovatých hub: vochomůrka...
Karel IV. byl hlasatelem na Karlově univerzitě.
2. tř
Čtení: Karel ÍVÉ (rozuměj Karel IV.)
3. tř ČJ
Kde přezimují? vzor netopýr - jeskyně
Žák: kapr - rybník, bříško
7. tř. AJ
Přelož „at the moment“ – „na památníku?“
Přelož slovo mimozemšťan – I.T. (asi chtěl autor napsat o kamarádovi ET?)
7. tř Přírodopis
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Uveď blanokřídlý hmyz – datel
Co to jsou mikroorganismy? – miniaturní hmyz jako vši, blechy
Uveď příklad obratlovce – komár
Lichopytník má lichý počet kopyt a kůň tedy má ...? – tři nohy!
8. tř AJ
Přelož do slovo nepromokavý – waterfool (=vodní blázen)
Přelož větu Bylo to dobré?
Was to good?
2. tř ČJ
Uveď přací větu:
Kéž by moje sestra byla normální!
Vaše sborovna

Soutěž o předbíhačky pro 2. stupeň:
Uhodněte, které povolání chtěli dělat učitelé v mládí.
Odpovědi odevzdávejte do 14 dnů deváťačkám Daniele Máchové nebo Kateřině Procházkové,
které tuto soutěž vypracovaly.
Pacáková : a)Letuška
b)Instruktorka
c)Prodavačka v knihkupectví
Polachová: a)Stavební inženýrka b)Právnička
c)Manikúra
Cittová: a)Spisovatelka
b)Poradenství pro mládež
c)Psycholožka
Stratilová: a)Pekařka
b)Inženýrka chemie
c)Dětská lékařka
Libosvárová: a)Princezna
b)Fotbalistka
c)Lovkyně perel
Šimíčková: a)Zpěvačka
b)Módní návrhářka
c)Plavčice
Píchová: a)Učitelka v MŠ
b)Cirkusačka
c)Lékařka
Židková: a)Malířka
b)Hudební spisovatelka
c)Oční optička
Kusáková: a)Sestřička
b)Švadlena
c)Učitelka v jeslích
Vítková: a)Veterinářka
b)Zahraniční instruktorka
c)Řidička
Kopcová: a)Učitelka
b)Kuchařka
c)Servírka
Stavinoha: a)Kosmonaut
b)Počítačový technik
c)Basketbalista
Kvapil:
a)Pilot
b)Farmář
c)Zedník
Jaroš: a)Herec v Los Angels
b)Ředitel nadnárodní firmy c)Prezident
Petr: a)Popelář
b)Botanik
c)Soudce
Labisch: a)Sportovec (Hod oštěpem)
b)Archeolog
c)Kosmonaut
PS: Je zbytečné ptát se na to učitelů, nic vám neřeknou .
*(Předbíhačky umožňují dostat se rychleji na oběd)
Kateřina Procházková a Daniela Máchová
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Čtyřsměrka pro 1. -3. třídu
Ve čtyřsměrce vyškrtejte 9 slov.
Nápověda: azalka

(tajenka) je geometrický útvar.
(tajenka) má všechny strany ……… dlouhé.
Odpovědi noste podepsané na papírku Barboře Poledníkové z páté třídy do středy 19. února.
Barbora pak náhodným losem vybere tři výherce předbíháčku na oběd.
Barbora Poledníková

Tato osmisměrka je jen pro 4. a 5. třídu
V této osmisměrce budete hledat tato slova: plavat, pes, domácí zvířata, holka, hroch,
rostlina, pondělí, sladkosti, šťastný, dveře (množné), výtvarka, auto, kočka, v, na.
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At home we have two ……….
Odpovědi noste podepsané na papírku Karolíně Strakové a Kláře Novákové z páté třídy do
středy 19. února. Děvčata pak náhodným losem vyberou tři výherce předbíháčku na oběd.
Karolína Straková a Klára Nováková
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Vtipy
1) Přijde manželka miliardáře domů a nadává:
"Příště, když ti napíšu, ať koupíš Čínu, tak myslím jídlo!"
2) Srazí se motorkář na silnici s ptáčkem.
Chudinka ptáček spadne na zem, cuká sebou, ale
ještě není mrtvý.
Motorkářovi se ho zželí, a tak ho opatrně 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:
"Ježíšmarjá, já ho zabil!"
3) Strč mobil do čaje a máš T-mobile.
Strč ho do vody a máš Vodafone.
Rozlom ho a máš: Ó dva!
4) Potkají se dvě blondýnky a jedna říká druhé:
"Když uhádneš, kolik mám laků na nehty, tak ti oba
dva dám."
"Tak jo. Pět?"
5) Blondýnka volá brunetce a bruneta se ptá
blondýnky: "Půjdeš do kina?"
Blondýnka neodpovídá.
Bruneta se zeptá znovu: "Půjdeš do kina?"
Blondýnka zase neodpovídá.
Brunetka se naštve a do telefonu zařve: "Tak půjdeš do
toho kina nebo ne?!"
Blondýnka odpoví: "Vždyť jsem ti kývala, že jo!"
Eliška Kopcová

Co nás čeká
Sedmá třída lyžařský výcvik od soboty 8. 2. 2014
Okresní kolo anglické olympiády 19. 2. 2014
Jarní prázdniny 24. - 28. 2. 2014
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