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Úvod
Ahoj čtenáři,
třinácté číslo je v tomto školním roce sice poslední, ale věřím, že od září se zase sejde
redaktorská parta a časopis bude zdárně pokračovat.
Moc si přeji, aby se k nám nebáli přidat mladší žáci!
Budoucí páťáci už nyní přemýšlejte, kdo z vás by se k nám chtěl přidat! Jediné, co
potřebujete, je chuť a schopnost dokončit článek v zadaném čase.
Za redakci vám přeji krásné letní prázdniny a kéž se v září v hojném počtu sejdeme na setkání
žákovské samosprávy, která je zároveň redakcí
Markéta Vítková

Sportovní okénko pro nadšence
V pátek 9. května bylo v Běloruském Minsku zahájeno 78. mistrovství světa v ledním hokeji.
Hned na úvod se o velké překvapení postarala Francie, která porazila Kanadu 3:2 na nájezdy.
Čeští hokejisté začínali svůj zápas v 19:45 federálním derby proti Slovensku. Svůj první zápas
na mistrovství světa zvládli už po dvaadvacáté v řadě, když porazili Slováky 3:2 v
prodloužení.
V neděli poměřili naši hokejisté své síly se Švédskem :( a v pondělí s olympijskými vítězi z
Kanady, kteří v sobotu porazili Slovensko 4:1. Dalším překvapením šampionátu bylo vítězství
Lotyšů nad Finy 3:2.
Vašek Bednář

Májové závody
Dne 1.5. se konaly závody na atletickém stadionu, kterých se zúčastnilo 541 závodníků a
absolvovali 1 473 startů. Disciplíny byly: běh na 60m, 300m, 800m, skok daleký, vysoký,
skok z místa, hod míčkem a oštěpem a nakonec štafeta 4x60m.
První rozběhy nejmenších dětí na 60 m odstartoval primátor města Michal Pobucký. Žákyně
naší školy Eliška Kopcová vyhrála zlato ve skoku vysokém a stříbro na 300 m. Robin Dorotík
vybojoval stříbro na 60 m a také zlato ve štafetě. Závody končily po 16:00 hod.
Byl to moc hezký den plný skvělých sportovních výkonů všech dětí, které si přišly
zasportovat.

Klára Nováková
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Moje účast v Elektrotechnické olympiádě
Dne 21. 3. 2014 jsem se zúčastnil Elektrotechnické olympiády na ČVUT v Praze. O
olympiádě jsem se dozvěděl od svého učitele Lega a PC Libora Kvapila.
Ve svém volném čase rád sleduji dokumenty o technických vynálezech, proto jsem zkusil
štěstí a vyplnil test na internetu.
Součástí bylo vytvoření prezentace zaměřené na techniku. Nedávno mě v televizi zaujal
dokument o Mezinárodní vesmírné stanici, takže téma pro mě bylo jasné. V prezentaci jsem
popisoval historii, výstavbu, vybavení vesmírné stanice a život kosmonautů od výroby
kyslíku, vody až po jejich oblečení a každodenní činnosti na stanici.
Za tři týdny jsem obdržel E-mail, ve kterém jsem se dozvěděl o mém umístění v první desítce
a účasti ve finále v Praze. Spolu s panem učitelem jsme prezentaci ještě trochu upravili a pan
ředitel mi zapůjčil pomůcky k provedení názorné ukázky principu korekčních motorů, které
udržují potřebnou rychlost vesmírné stanice.
V Praze jsem pak představil svou prezentaci a chemický pokus před odbornou porotou a
ostatními soutěžícími. Na závěr porota vyhlásila výsledky a k mému velkému překvapení
jsem se umístil na druhém místě.
Kromě dobrého pocitu z umístění v celorepublikové soutěži a finanční odměny jsem získal i
zkušenost s prezentací vlastní práce před cizími lidmi. Rád bych poděkoval panu učiteli
Kvapilovi a panu řediteli Petrovi za podporu, rady a pomoc.

Jan Matějka

Krystaly aneb devítka si hraje
V březnu se několik žáků deváté třídy podílelo na pokusech na téma Krystaly. Pořadatelem
této soutěže byla ESDY.
Pokusy jsme šli předvádět na gymnázium Cihelní. Z naší školy nás bylo 7, což bylo v naší
kategorii všechno. V kategorii starších bylo jenom 5 žáků z gymnázia.
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Můj pokus se jmenoval „Modré krystaly“, a byly to krystaly Skalice modré. Nejlepší pokus
měla Beáta Šodková, která měla krystaly na šňůrce z Boraxu. Byly to různé tvary.
Všem se nám to líbilo, a snad půjdete příště místo nás! 

Sabina Sikorová

Kam na prázdniny?
Možností je spoustu, výlety k moři, do ciziny nebo po České republice. Většina na otázku:
„Jaký typ dovolené máš nejraději?“ odpověděla takto (počet osob je číslo v závorce):
U moře (13)

Na počítači (9)

V Česku (8)

*Paní učitelka Stratilová odpověděla: Nejraději mám dovolenou v přírodě a v lese 
„Jaké destinace nejraději navštěvujete?“ – tato otázka dopadla následovně:
Chorvatsko (17)

Minecraft a FB (6)

Zahrada a hory (7)

*Paní učitelka Stratilová: Opět musím říct, že nejvíce si dovolenou užiju při práci na
zahradě, ale i odpočinkem...
Dle průzkumu jsme zjistili, že nejoblíbenější je dovolená u moře, hlavně u Jadranu, potom
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prázdniny před monitorem na hrách, a nakonec odpočinek v Česku na zahradě nebo u
babičky. 

Adrian Hutyra

Přijímací zkoušky na střední školu 2014
- Co bylo na přijímačkách nejtěžší?
Společně jsme se shodli, že matematika byla tento rok docela obtížná a občas jsme si někteří
připadali, že jsme snad všechny školní roky na matematiku chyběli, ale i přesto výsledky
nedopadly až tak špatně.
- A co čeština?
Češtinu jsme ve většině zvládli docela dobře. Možná bylo trošku těžší určování literárních
žánrů, protože ne vždy to bylo až tak jasné a někteří měli menší problém s gramatikou.
- Připravovali jsme se dlouho?
Jsou mezi námi žáci, kteří přijímacím zkouškám věnovali opravdu obrovskou přípravu, ale na
druhou stranu jsou zde žáci, kteří spoléhali pouze na vědomosti, které se dozvěděli za dobu
necelých devíti let na základce.
- Co bychom doporučili žákům, kteří budou dělat přijímačky příští rok?
Aby se nezapomněli pořádně připravit, nejen se naučit, ale nezapomenout rýsovací potřeby
atd. 
Nikol Straková

Křížovka pro 1. - 3. třídu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Když přičteme k číslu padesát číslo deset, vyjde nám číslo …….
Pohádková postava, která má za ženu Manku a dítě Cipíska
Nosíme to do školy na zádech, říká se tomu školní batoh
Lidé, kteří bydlí v iglú
Pokoj princezny se nazývá …….
Když předstoupíme před krále, musíme se mu …….
Pohoří, které je blízko od nás a nachází se v něm Lysá hora

Tajenka =7+4+2+6+1+5+3 = Malý brouček
Odpovědi noste podepsané na papírku Barboře Poledníkové z páté třídy do pátku 23. května.
Barbora pak náhodným losem vybere tři výherce předbíháčku na oběd.
Barbora Poledníková
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Hádanky a vtipy
Které zvíře je nejpřítulnější? - Anakonda - když obejme člověka, do smrti už ho nepustí....
Víte proč nemůže šnek utíkat? - Aby mu nevlály oči!
Jak se pomocí vody získá světlo? - Když umyjete okna!
Víte, co se stane, když zkřížíte narcis a žraloka? - To nevím, ale rozhodně bych si k tomu
nechtěla čichnout.
Jak se stát milionářem? - Najděte milionáře, a snězte ho. --> Jak se říká, jste to, co jíte.
Jaký je nejmilejší čtyřnohý mazlíček? - Postel.
Které zvíře se i po smrti 500krát otočí? - Grilované kuře!
převzato z webu: http://alik.idnes.cz/

Hlody ze sborovny
3. tř Prvouka
Napiš vše, co víš o Slunci a planetách:
- Naši vědci na Mars poslali sondu, protože člověk by se tam nikdy neudržel při životě,
protože tam není kyslík a došlo by jim palivo.
- Třeba mají i ostatní planety měsíc, ale vědci to ještě něví.
- Nemůžem se k Slunci přibližovat, inač shoříme.
4. tř ČJ
Budoucí čas slovesa počítat:
- Já počítač, ty počítač...
7. tř Přírodopis
Jmenuj luskoviny
- ořechy a luskoviny
Kdo byl Jan Evangelista Purkyně?
- byl to živočichář.
Proč patří mech a přeslička k vyšším rostlinám?
- protože jsou celkem vysoké
- dosahují výšky až 3 metrů.
Z čeho se vyvinou plody?
- z páření stromů.
Oddenek se plazí v podzemí.
Oddenek je vylučovací soustava rostlin
Oddenek je na listech
Části listu, jak je dosud neznáte: řapík, céva, přilba
9. tř Chemie
Charakteristické vlastnosti kyselin:
- jsou zásadité.
8. tř Dějepis
Co znamená „drobečková politika“?
- Tichomoří
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8. tř Zeměpis
Které řeky protékají Středočeským krajem?
- Temže...
2. tř. Prvouka
Uveď části stromu:
- listy, kořen, strom
- křemen, list, květ
Uveď části těla rostlin: ruce, hlava, nohy
Jak se rozmnožují ptáci?
- rodí mláďata ve vejcích
Jak se rozmnožují savci?
- rodí živá mláďata, která mají ruce a pusu
Jaké je tvoje bydliště?
- ulice 44
6. tř Angličtina
Napiš libovolné věty o tom, jaké máš doma povinnosti (co musíš):
- Musím se dívat na televizi.

Vaše sborovna
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Co nás čeká
16. 5. Den matek v KD od 16 hodin
20. 5. Beseda s Cyrilem Podolským (režisérem a autorem večerníčku Krysáci a držitelem TV
ceny Elsa 2008) o vzniku animovaného filmu
21. 5. Exkurze o práci záchranářů 4. tř.
22.5 Ekokonference a na ni navazující ekologické aktivity
23. 5. Exkurze na Frýdeckou skládku 7. tř.
29. 5. Výlet ekotýmu
29. 5. Školní kolo dopravní soutěže (pravděpodobně všechny třídy, bude upřesněno)
2. 6. Bude ukončen sběr PET lahví
2. 6. - 6. 6. Bude ke škole přistaven velkoobjemový kontejner na sběr papíru
5. 6. Beseda o vesmíru 4. a 5. tř.
5. 6. Beseda moderní materiály 8. a 9. tř.
5. 6. Focení (v případě příznivého počasí)
6. 6. Renarkon Buď OK 1. až 5. tř.
6. 6. Den dětí
9. 6. Exkurze do muzea 5. a 8. tř.
9. 6. Preventivní přednáška o drogách 6. a 7. tř.
10. 6. Osvětim 9. tř.
17. 6. Výlet za odměnu
19. 6. Olympiáda
20. 6. Přednáška o drogách 8. a 9. tř.
V průběhu měsíce června budou probíhat výlety jednotlivých tříd
27. 6. Ale to je přece konééc, tadydádydá
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