Školní časopis žáků MZŠ Ždánice
1. číslo

listopad 2011

Milí čtenáři,
přestože se nám to zdá neuvěřitelné, už více než dva měsíce uběhly od 1. září, kdy jsme se
museli vzdát bezstarostných dnů prázdnin. Školní rok je již ve své čtvrtině a my jsme pro vás
připravili další číslo školního časopisu Kuliočko.
Stejně jako loni i v následujících vydáních časopisu se vám budeme snažit přinášet „od
všeho trochu.“ Věříme, že se poučíte, zasmějete a trochu si také zasoutěžíte.
Přejeme všem pěkné počtení.
redakční rada
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OKÉNKO DO ŠKOLY
Cyklistický výlet
Dne 13. 9. 2011 jsme se vydali na tradiční
cyklistický výlet do Ždánického lesa.
Mezi ostřílenými borci, které nezaskočí žádný
kopec, louže, bažina či jiná nástraha přírody, se
letos objevila početná skupina páťáků. Změřili jsme
si je pohrdavým pohledem a už jsme si
představovali, jak budou fňukat, že chtějí domů, a
jak budou nás - zdatné cyklisty - zdržovat. Jaké však
bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že frčí
rychleji než někteří z nás (např. autor článku). Celou
trasu (Ždánice – Mouřínov –Rašovice a zpět) všichni
cyklisté, a to i ti nejmenší z nás, bez problémů
zvládli. Tradičně jsme výlet ukončili opékáním špekáčků.
Děkujeme panu učiteli Neužilovi za skvělé zážitky a těšíme se na příští výlet.

Dominik Šmíd (7.A)

Bílá pastelka
Dne 12. října se žáci naší školy zúčastnili besedy s
názvem „Jak se žije nevidomým“, kterou pro nás
připravila Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých z Kyjova. Bílá pastelka, jako symbol světa
nevidomých, se v rámci této besedy prodávala za cenu
20,-Kč. Sbírka je věnována na výukové programy pro
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nevidomé či slabozraké, kteří se učí samostatně chodit s
bílou holí, obsluhovat počítač a mnoho jiných dovedností
nezbytných pro samostatný život. Zakoupením pastelky
jsme pomohli těm, kteří se učí zvládat život ve tmě.

Kateřina Buchlovská (7. B) a Jana Dolínková (7.A)

Přírodovědný klokánek
Tak se jmenuje soutěž, ve které si mohli ve středu 19. října vybraní žáci z 8. a 9. ročníku porovnat
své znalosti s ostatními žáky v České republice. Řešili 24 úkolů z přírodopisu, fyziky, chemie,
zeměpisu, matematiky a všeobecného přehledu. Nejlepším řešitelem na naší škole se stal David
Horňák z osmého ročníku.
Jako příklad uvádíme dvě z mnoha úloh, které žáci řešili.

1. Paní Nováková má kočky, psy a papoušky. Všechna její zvířata kromě dvou jsou psi,
všechna kromě dvou jsou kočky, všechna kromě dvou papoušci. Kolik kterých zvířat paní
Nováková má?
A) 1 kočka, 1 pes, 1 papoušek
B) 2 kočky, 2 psi, 2 papoušci
C) 2 kočky, 1 pes, 1 papoušek
D) 1 kočka, 2 psi, 1 papoušek
E) 1 kočka, 1 pes, 2 papoušci
2. Austrálie je pokladnice podivuhodných živočichů. Vyberte skupinu živočichů přirozeně
osídlujících tento světadíl.
A) jaguár, lachtan, lemur, antilopa
B) lenochod, lama, tapír, lev
C) klokan, ptakopysk, vakoveverka, ježura
D) hyena, gepard, orangutan, antilopa
E) nosorožec, pakůň, pštros
Petra Duroňová (7. A)
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Co nás zajímá
ZvíŘECÍ
REKORDMANI
nejrychlejší - GEPARD ŠTÍHLÝ
hmotnost: 38-43 kg
délka: 110-150 cm + 65 - 90 ocas
výška: 70–94 cm
Gepard štíhlý je velmi oblíbenou kočkovitou šelmou. Přesto stavbou těla v některých znacích
připomíná spíše šelmy psovité. Má poměrně malou kulatou hlavu a dlouhé končetiny i ocas. Stavbou
těla se podobá chrtům a na rozdíl od většiny kočkovitých šelem nemá úplně zatažitelné drápy.
Srst geparda je zlatohnědá, tváře a břicho bílé. Gepardí kresbu tvoří černé skvrny, čímž se liší od
levharta, jehož kresba je tvořena černými rozetami. Typickým gepardím znakem jsou černé pruhy
táhnoucí se z koutku oka až k tlamě - proto je někdy zoology nazýván „kočka, která pláče.“
Gepardi jsou nejrychlejšími suchozemskými zvířaty. Mají neobyčejně ohebnou páteř, která při běhu
slouží jako pružina. Gepard se při běhu prakticky nedotýká země, pohybuje se až 7 m dlouhými skoky.
Drápy společně s hrubými chlupy na chodidlech mu umožňují co nejlepší odraz. Ocas při běhu slouží
jako kormidlo a umožňuje manévrování i při vysoké rychlosti.
Dokáže běžet rychlostí až 120 km/h, ale asi jen na vzdálenost 200 m. Běh je totiž velice vyčerpávající,
gepard se přehřívá a rychle se unavuje. Pokud kořist do 10-20 sekund nedostihne, lov vzdává. Přesto
je gepard nejúspěšnější samotářský lovec, až 70% jeho loveckých pokusů končí úspěchem.

největší - VORVAŇ OBROVSKÝ
Vorvani drží hned několik světových rekordů:
1. Jsou to největší ozubení tvorové, jací kdy na Zemi žili.
Největší doložený jedinec pravděpodobně dosahoval
až 28 metrů délky a váhy 150 tun.
2. Vorvani jsou nejhlouběji se potápějící savci (byli
nalezeni v hloubkách 2200 metrů zamotaní do telegrafních kabelů).
3. Mají největší mozek mezi všemi žijícími tvory na této planetě, mozek vorvaního samce váží 7 kg,
vyskytují se však jedinci s až devítikilogramovými mozky. Vzhledem k velikosti těla však nejde o
velký mozek.
4. Jejich kůže je nejtlustší. Na zádech a hlavě dosahuje tloušťka vorvaní kůže asi 36 cm bez
podkožního tuku.
Dominik Šmíd (7. A)
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NĚCO PRO KLUKY
Ronaldinho
Celé jméno

Ronaldo de Assis Moreira

Datum narození 21. března 1980
Místo narození

Porto Alegre, Brazílie

Současný klub CR Flamengo

Výška

1,81 m

Číslo

10

Přezdívka

Ronaldinho Gaúcho

Pozice

útočník / záložník

Svoji profesionální kariéru zahájil v roce 1998 v brazilském týmu Grêmio. V červnu 1999
debutoval v brazilské reprezentaci a hned vstřelil gól. V roce 2002 pomohl Brazílii k zisku
titulu Mistrů světa. V roce 2005 získal ocenění Zlatý míč. V letech 2005 a 2006 byl vyhlášen
nejlepším fotbalistou světa. V sezoně 2004/05 se stal nejlepším útočníkem Ligy mistrů.

Lionel Messi
Celé jméno

Lionel Andrés Messi

Datum narození 24. června 1987 (24 let)
Místo narození

Rosario, Argentina

Výška

1,69 m

Současný klub FC Barcelona
Číslo
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Pozice

útočník

V říjnu 2004 odehrál Messi svůj oficiální debutový zápas za A tým Barcelony proti RCD
Espanyol a stal se tak třetím nejmladším hráčem v dresu Barcelony. 1. května 2005 vsítil za
Barcelonu svůj první gól. Bylo mu tehdy 17 let, 10 měsíců a 7 dnů a stal se nejmladším
střelcem v dresu Barcelony. Také se stal nejlepším střelcem španělské ligy v roce 2009/2010.
V roce 2009 byl vyhlášen nejlepším fotbalistou roku. Během své kariéry se už 3x stal vítězem
Ligy mistrů.
Jakub Holeček (6. A) a František Štětina (7. A)
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Něco pro holky
Rekordy v dívčím světě:
Nejdelší vlasy na světě
Diane Wittová je zapsaná do Guinessovy knihy rekordů jako žena s nejdelšími vlasy na světě. V
roku 1995 je měla 259 cm dlouhé a podle jejího manžela stále rostly. Obvykle se růst vlasů
zastaví u délky 90 cm. Její vlasy nebyly minimálně 15 let zastřiženy.
Diane žije v americkém státě Massachusetts

Nejdelší nehty na světě
Lee Redmondová ze státu Utah byla ženou s nejdelšími nehty na rukou. Nehty si nestříhala od
roku 1979, ale v únoru 2009 se Lee stala účastnicí dopravní nehody, při níž přišla o své nehty
dlouhé 8,65m. Nejdelší nehet dosahující 90 centimetrů měla Redmondová na palci pravé ruky.
Rekordmanka si nyní již nehty růst nenechává. Nejdelší nehty na rukou u mužů vlastní Melvil
Booth, jehož nehty dohromady měřily (k roku 2009) 9,05m.

Nejstarší žena na světě
Maria Gomesová Valentimová zemřela 22. 06. 2011, bylo to pár dní před svými nedožitými 115
lety. Žila v Brazílii.

Nejstarší líčidla
Rtěnky ze sušených červů, líčidla obsahující olovo, šťáva z jedovaté rostliny na rozšíření zornic,
chlorid rtuťnatý na odstranění pih, líčidla z volského jazyka, to všechno je kosmetika běžně
používaná ve starověku.
První známé receptury na výrobu voňavek jsou staré více než 3000 let.
V Řecku o sebe dbali i muži: podstupovali depilaci a líčili si oči.
Číňané si barvili vlasy a řasy, líčili se a velmi módní bylo lakování dlouhých nehtů, které nosili ve
stříbrných zdobených pouzdrech.

Šperky v pravěku
Přirozená touha člověka byla, je a bude být krásný. Šperky jako takové slouží tomuto účelu od
samého počátku lidstva. Stačí pohlédnout na dobu kamennou a zjistíme, že líbit se a být viděn a
vnímán mělo i v této době velký význam. Šperky té doby byly
primitivní a využívalo se přírodních materiálů, např. kámen,
květy, kosti, tráva a podobně. Prostě touha být zkrášlen je v nás
zakódována geneticky a zdobit se šperky, náramky, prsteny a
náhrdelníky je pro nás samozřejmé a pro mnohé nezbytně
nutné. Stejně tomu tak bylo i v době kamenné, bronzové nebo
železné. Byla to výsada těch výše postavených. V době kamenné
to byli kouzelníci a náčelníci. V každé době měly šperky svoji
hodnotu.
Tereza Boháčková (7. A), Karolína Kopečná (7. B)
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Pro naše nejmenší
Spoj písmena podle abecedy:
Déšť
Ťap ,ťap, ťapy, ťap,
ťape voda pod okap.
Vezmu deštník, klobouk, boty,
budu ťapat taky tak.

Vybarvi si
obrázek:

POZOR!!!

I V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE SOUTĚŽÍME !!!
Tentokrát je vaším úkolem složit podle návodu rybku a
vymalovat ji.
Hotový výrobek vhoďte do krabičky, která je umístěna
ve vestibulu školy.
Výherci z posledního čísla loňského školního roku:
Kristýna Pechová – 4. tř., Alexandra Otřelová – 3. tř. a
Viktorie Novotná – 5. B
Tajenka zněla: VYSVĚDČENÍ
Kateřina Buchlovská (7. B)
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Rozhovory
Dnes jsme se rozhodly vyzpovídat naše nejmenší spolužáky-prvňáčky.
Na naše zvídavé otázky nám odpovídali: Martina Klimková, Matyáš Novotný, Filip Švábík a
Kateřina Handlířová.
1. Jak se ti líbí ve škole?
Martina Klimková:,, Líbí se mi moc.“
Matyáš Novotný: ,,Je to tady pěkné.“
Filip Švábík: ,,Moc, už mám devět jedniček! “
Kateřina Handlířová: ,,Je tu hezky.“
2. Jak se ti líbí tvoje paní učitelka?
Martina Klimková: ,,Je hodná, ale přísná.“
Matyáš Novotný: ,,Je hodná.“
Filip Švábík: ,,Je hodná, líbí se mi, jak nás učí.“
Kateřina Handlířová: ,,Je hodná.“
3. Jaké jsou tvoje nejoblíbenější předměty?
Martina Klimková: ,,Český jazyk.“
Matyáš Novotný: ,,Matematika.“
Filip Švábík: ,,Prvouka, písmenkář( pozn. redakce: asi čtení), písanka a matematika, protože tam počítáme
a vybarvujeme.“
Kateřina Handlířová: ,,Angličtina, prvouka, protože to jsou dobré předměty.“
4. Jaké předměty tě nebaví?
Martina Klimková:,, Písmenkář (pozn. redakce: asi čtení) a matematika- jsou těžké.“
Matyáš Novotný:,, Písmenkář je složitý (pozn. redakce: asi čtení).“
Filip Švábík: ,,Všechno mě baví.“
Kateřina Handlířová: „ Čeština, je tam nuda.“
5. Baví tě vyučování, nebo by sis raději hrál(a) ještě ve školce?
Martina Klimková:,,Baví, nechci se vrátit do školky.“
Matyáš Novotný: ,,Chci se vrátit do školky, nebaví mě vstávání.“
Filip Švábík: ,,Baví, nechci se vrátit do školky.“
Kateřina Handlířová: ,,Jsem ve škole ráda.“

Jana Dolínková a Petra Duroňová (7. A)
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Vtipy o

sportu

Přijde fotbalista po utkání k rozhodčímu: „Jak se má váš pes?‘‘
„Jaký pes, já žádného nemám!?" nechápavě zavrtí hlavou rozhodčí.
„To je divné, slepý jste a psa nemáte!‘‘

Vejde Jára do hospody. Chlapi koukají na fotbal, tak se jich hned dychtivě ptá: „Kluci, jak hrají naši?”
„Vaši?” podiví se jeden štamgast, „tvoji rodiče že hrají za českou reprezentaci?”

Kecají dva fotbaloví fanoušci:
„To si představ, člověče,” praví ten první z nich, „akorát když jsem byl na zápase, začalo u nás v chalupě hořet!”
„No to je strašné! A jak to skončilo?”
„Chválabohu dobře. Vyhráli jsme.“
Římský císař promlouvá ke gladiátorům: „Gladiátoři, dneska budete mít zápas ve vodním pólu. Mužstvo, které
vyhraje, dostane svobodu!"
„A jak poznáme soupeře?" ptají se gladiátoři.
Císař se uchechtne a povídá: „Snadno, krokodýli budou mít bílé čepičky." 

Víte, co udělá český fanoušek, když jeho fotbalový klub vyhraje Ligu mistrů?
Vypne konzoli a jde si lehnout. 

Karikatury
Zkuste uhádnout, o kterého sportovce se jedná:

Martin Duroň (7. A)
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