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Školní časopis žáků MZŠ Ždánice 

 
1. číslo                                        listopad 2010                        
 

 

Milí čtenáři, 

    začal nový školní rok a s ním vyšlo i nové číslo školního časopisu Kuliočko. 

    V letošním roce se nám změnila redakční rada časopisu, kterou tvoří žáci šestého a 

sedmého ročníku. 

Z 6.A - Martin Duroň, Dominik Šmíd, Markéta Horáková, Tereza Boháčková, Kamila 

Konečná; 

z 6. B - Pepek Havlík, Karolína Kopečná, Lenka Mašindová, Nikola Blatná, Kateřina 

Buchlovská 

a ze 7. třídy Stanislav Stodůlka. 

Doufáme, že se vám bude časopis líbit a že se při čtení nejen pobavíte, ale i poučíte. 

Budeme rádi za vaše  nápady, náměty a příspěvky. 

      

                                                                                                                                 redakční rada 
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    Ve čtvrtek 9. září skupinka sportovních nadšenců vyrazila na tradiční podzimní cyklistický 

výlet.  

    Počasí nám přálo – celou noc pěkně pršelo, a tak se dal očekávat zajímavý terén. Pan učitel 

Neužil opět vybral náročnou trasu - až na Jalový dvůr – UF!  

Cestu nám však zpříjemňovaly různé přírodní  

překážky – a že jich bylo! Blaženě jsme projížděli 

všemi loužemi, které nám stály v cestě.  

Voda a bahno stříkaly na všechny strany a  

my jsme s nadšením zdolávali všechny nástrahy. 

Někteří z nás si dokonce museli umýt v hospodě  

brýle, aby vůbec viděli na cestu.   

    Výlet byl úžasný! Všem se moc líbil! Jen doufáme, 

že nás počasí nezklame ani příště.     

 

 
 ( Pepa Havlík 6. B, Martin Duroň 6. A) 

 

 

 
 

    Žáci 6. tříd se utkali ve velkém fotbalovém derby.  

Sešli jsme se 22. 9. na fotbalovém hřišti ve Ždánicích.  

Hned jsme se vrhli s velkou vervou do boje. Na konci 

základní doby byl výsledek 9:9. 

Přišlo prodloužení - 10:10!! Nakonec tedy rozhodovaly  

penalty. Z nich vyšlo lépe „áčko.“ Zápas byl velice 

napínavý až to úplného konce. Všichni se těšíme na odvetu. 

 

 
( Martin Duroň 6. A, Pepa Havlík  6. B)   
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     Proč se naše škola jmenuje Masarykova ?         
 
                            T.G.Masaryk 
 

                   (7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány)   
 
    Tomáš Garrigue Masaryk byl významný český politik, pedagog a filozof. 

    Narodil se jako Tomáš Masaryk v chudé rodině v Hodoníně. Studoval gymnázium v Brně a ve 

Vídni, poté filozofii na univerzitě ve Vídni. Působil jako profesor na pražské univerzitě.                        

Zapojil se do mnoha bouřlivých diskuzí a pro své přesvědčení hájit vždy a za všech okolností pravdu 

si znepřátelil řadu českých vlastenců. Poté, co odsoudil nepravost dvou falešných rukopisů, které byly 

údajně sepsány ve středověku a měly dokládat starobylost české literatury, byl dokonce označován za 

vlastizrádce. 

    Při jedné ze svých studijních cest poznal Američanku Charlottu Garrigue, se kterou se 

oženil a přijal i její jméno. 

    Zapojil se do politiky, stal se také poslancem říšské rady. 

    Byl i literárně činný, přispíval do odborných časopisů a novin (např. Naše doba, Čas). 

    V období první světové války se stal hlavním představitelem zahraničního odboje a zasloužil se o 

vznik samostatného Československa.  

    V roce 1918 se stal prvním československým prezidentem a v této funkci setrval až do roku 1935, 

kdy ze zdravotních důvodů abdikoval. O dva roky později zemřel. 
                                                                                                                          Dominik Šmíd (6. A) 

                                               
                                                                                       

Zajímavosti o mamutech 

 
Velikost: Největším mamutem byl mamut císařský z Kalifornie. Dosahoval výšky  

nejméně 4 metry a vážil 6-8 tun. Většina mamutů byla ale asi velká jako dnešní slon 

indický.  Nejmenší mamuti podle nalezených fosílií měřili asi 1,8 metru. 

 

Život: Mamuti byli býložravci. Žili v travnatých stepích a tundrách, které v jejich době  

Pokrývaly velkou část Evropy, Asie a Severní Ameriky. Pohybovali se ve stádech a  

podle sezóny migrovali na zimní a letní pastviště. 

 

Vyhynutí: Většina mamutů vyhynula na konci doby ledové. Ještě před  18 -13 tisíci lety byli rozšířeni 

ve východní Sibiři a na Aljašce. Úplně vymizeli před 10 000 – 8 000 lety. Poslední mamuti z 

Wrangelova ostrova vyhynuli až kolem roku 2000 před naším letopočtem. Tito mamuti však byli 

mnohem menší než jejich příbuzní na kontinentě, dosahovali výšky maximálně 180 cm. 

Příčina masivního vymírání mamutů na konci doby ledové je dodnes příčinou vědeckých sporů 

 

Naleziště: Největší naleziště mamutích pozůstatků na našem území je v Předmostí u Přerova, kde bylo 

v roce 1928 odkryto velké tábořiště lovců mamutů.                                      

                                                                                             
                                                                                              Simona Sedláčková , Simona Tomancová  (6.A) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/7._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1850
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hodon%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1937
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ny_(okres_Kladno)
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    Posledního srpnového víkendu tátova spolužačka teta Pavlína zorganizovala 

sraz bývalých spolužáků i s rodinami. Tentokrát jsme jeli na Slovensko do 

Čachtic. S vyhlídkou, že budeme muset brzo ráno vstávat a jet víc jak 2 hodiny 

vlakem, se nám zrovna dvakrát nechtělo. Ale přesto jsme ráno vstali a v 8 hodin 

vyjeli vlakem z Hodonína směrem na Slovensko. 

    Ve vagónu jsme byli sami a byla tam veliká legrace. Strýc Ivan, ze kterého si 

tátovi spolužáci utahovali asi už odjakživa, se chlubil novým fotoaparátem za 

15000Kč. Ukazoval nám fotky a měnil si baterky. Přišla k nám průvodčí a ukázalo 

se, že je to moc prima paní. Poradila nám, kde bychom měli přesednout, aby nás 

to vyšlo co nejlevněji, a my jsme jí za to nabídli slivovici. Jak se dalo čekat, 

odmítla.  

   Zanedlouho přišlo první přesedání. Strýc Ivan napomínal svého syna, aby ve 

vlaku nic nezapomněl a aby mu zkontroloval, jestli má zapnuté všechny kapsy na 

batohu. A vyšel z vlaku. Táta vycházel z vagónu jako poslední a všiml si, že 

v přihrádce na zavazadla leží malá kabelka s foťákem. Došlo mu, že je to foťák 

strýce Ivana. A tak ho vzal. 

    Přestoupili jsme do druhého vlaku a jedeme asi tak dobrých 5 kilometrů, když 

vtom si strýc konečně uvědomil, že nemá foťák. Vyskočil ze sedačky a vykřikl na 

svého syna: „Ty brďo, Ondro, my nemáme foťák!!!.“ A už začal zmatkovat, jak se 

spojí s těmi z nástupiště a co bude dělat, foťák  za 15000 Kč a co tomu řekne 

manželka… až když už chtěl skákat za jízdy z vlaku, drcla máma do taťky, ať prý 

ho už netrápí. A tak táta podal kabelku s fotoaparátem za 15000 Kč udýchanému 

strýci Ivanovi. Ten mu děkoval a pomalu se vzpamatovával z utrpěného šoku.  

   A tak jsme vystoupili v Čachticích pod zříceným hradem. Táta se pro jistotu 

zeptal : „Ivane, máš foťák ?“Byli jsme zmožení, ještě než jsme vůbec začali 

šlapat do kopce. Když jsme konečně vyšli až nahoru, strýc Ivan trval na tom, 

abychom udělali skupinové foto. A tak jsme zapózovali a čekali, než to strýc 

vyfotí. Když vtom zvolal : „Ty brďo, já mám vybitý baterky !!!.“ 

     Opět jsme si z něj udělali legraci, že ho měl raději v tom vlaku zapomnět.   
 
                                                                                                                                             Lenka Mašinová (6. B) 

http://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2008/02/dopravni-prostredky-4.gif
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Škola                                                                          Slepička 

 

Lilian Kozáková                                                         Anna Grešová   

   

Chodím ráda do školy,                                               U babičky na dvoře, 

v tašce nosím bačkory,                                               tam nám slípka krákoře.    

tužku, pero, penál,                                                      Krákoře nám pod oknem, 

sešit, knihy a tak dál.                                                  děda volá: „Nezmoknem!“ 

 

 

Zetík                                                                          Fíček 

 

Viktorie Selucká                                                         Anna Grešová      

 

Zetík je náš kamarád,                                                U babičky a dědečka    

každý z třídy ho má rád.                                            je tam malá bránečka.          

Emu, taky Kouzelníka,                                              U bránečky psíček, 

skřítky, k tomu Nezbedníka.                                      jmenuje se Fíček.        

 

 

Kopretina                                                                  Můj den     

 

Anna Neničková                                                         Karolína Suchorová                

 

Má mě ráda ta či jiná?                                                Ráno probudí nás babička, 

To ví jenom kopretina.                                               potom přijde rozcvička.        

Až jí lístky spočítám,                                                 Ve škole se učím ráda, 

tak to budu vědět sám.                                               v lavici mám kamaráda.              

Zda-li Madla nebo Katka,                                          Povinnosti splním lehce,           

jestli Jana nebo Radka.                                              díky paní učitelce.       

Kopretina žlutobílá                                                    Ahoj dáme Zetíkovi 

všechno ráda prozradila.                                            a pak domů k Mazlíkovi. 

Teď se hřeje na sluníčku                                            Mazlíček je králíček, 

a já myslím na Aničku.                                              baští spoustu mrkviček.  

   

 

Podzim 

 

Vanesa Gunárová 

 

Padá listí ze stromoví,   

jistě vám to všichni poví. 

Krásné, pestré, to se ví, 

léto už je za námi. 

Nastal podzim, 

déšť a chlad, 

co vám budu povídat. 
                                                                                              Nikola Blatná, Kateřina Buchlovská (6. B) 
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Pro naše nejmenší 
 

JEŽEK 

Kam se ježek v zimě schoval?                                                      

Neklouzal se, nesáňkoval. 

Zahrabal se do listí  

od té doby spí a spí.  

 

Zahrabal se do země, 

lidičky, vzbuďte mě. 

Až zavoní fialky, 

zapískají píšťalky. 

 
  Obrázek si vykresli  

       

                                  Malý kvíz pro vás: 

  
1. Po létu nastupuje:                                                                4. Ve škole se učí:                       

     a) jaro -  L                                                                                a) zlobit-P 

     b) podzim-Š                                  b) krást-R                                                           

     c) zima –Q               c) číst-U 

 2. Prvního září začíná….        5. Děti ve škole sedí:  

     a) škola-I                                                                          a) v lavici -L 

     b) dovolená-F                                                                          b) na stromě-S                                        

     c) jaro-V                                                                     c) nesedí, ale leží na zemi-G 

3. Na jabloni rostou:                                                               6. Co má hlemýžď na zádech? 

     a) třešně-P                                                                               a) televizi-S 

     b) jablka –K                                                                            b) anténu-P 

     c) hrušky-M                                                                             c) ulitu-A 

     

Písmenka u správných odpovědí doplň do tajenky :     

TY JSI ALE  ………………………!!!!! 

 

 

!!!POZOR !!! POZOR!!!                                                                                                                                               

Pokud  chceš vyhrát nějakou cenu, napiš na kousek papíru své jméno, třídu a správnou 

tajenku a lístek pak vhoď do krabičky, kterou najdeš ve vestibulu školy. Ale pozor, musíš to 

stihnout do 10 dnů od vydání  tohoto časopisu. Tři z vás, kteří budou vylosováni, dostanou 

ocenění.  

SOUTĚŽ JE URČENA PRO 1. – 4. TŘÍDU!!! 

 

                                  

 

A na závěr dokresli drakovi obličej a mašličky.    
                                                                                                              

                                                                                                        

 

 

Lenka Mašindová, Karolína Kopečná  (6. B) 
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V tomto čísle vás seznámíme s novými tvářemi našeho učitelského sboru. Od začátku 

letošního roku v naší škole vyučují tři nové paní učitelky:  Bc. Libuše konečná, Mgr. Lucie 

Duroňová  a  Mgr. Zdena Vacenovská, které nám ochotně odpověděly na naše zvídavé 

otázky.  

 
  

 

Kde bydlíte? 

1. p. uč. Konečná:  „V Lovčicích.“ 

2. p. uč. Duroňová: „V Lovčicích.“ 

3. p. uč. Vacenovská: „V Dubňanech.“ 

 

Jaké učíte předměty? 

1. p. uč. Konečná: „Matematiku, zeměpis a tělesnou výchovu.“ 

2. p. uč. Duroňová: „Všechny předměty v 1. třídě.“ 

3. p. uč. Vacenovská: „Všechny předměty ve 4. třídě kromě tělesné a hudební výchovy.“ 

 

Jste třídní učitelkou některé třídy? 

1. p. uč. Konečná: „Ne.“ 

2. p. uč. Duroňová: „Ano, třídní učitelkou jsem v 1. B.“ 

3. p. uč. Vacenovská: „Ano, ve 4. B.“ 

 

Vedete nějaký kroužek? 

1. p. uč. Konečná: „Ne.“ 

2. p. uč. Duroňová: „Ano – hudební.“ 

3. p. uč. Vacenovská: „Ano – hudební.“ 

 

Zlobí vás děti? Pokud ano, v čem by se měly zlepšit? 

1. p. uč. Konečná: „ Líbilo by se mi, kdyby se všichni hlásili a plnili domácí úkoly!“ 

2. p. uč. Duroňová: „Nezlobí.“ 

3. p. uč. Vacenovská: „Děti by neměly vykřikovat, mohly by být ukázněnější.“ 

 

Líbí se vám na naší škole? 

1. p. uč. Konečná: „Ano.“ 

2. p. uč. Duroňová: „Ano.“ .“ 

3. p. uč. Vacenovská: „Zatím ano.“ 

 

Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

1. p. uč. Konečná: „Učitelkou.“ 

2. p. uč. Duroňová: „Lékařkou.“ 

3. p. uč. Vacenovská: „Učitelkou.“ 
                                                                                                          

                                                                                                              Kamila Konečná a Tereza Boháčková (6. A)                                                                                                     
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Zdravá strava  

 
Dala by sis párek v rohlíku, hamburger, smažený sýr a hranolky? Jestli takhle obědváš 

pravidelně, je to zlé! Mraky tuku a soli, které taková strava obsahuje, tvému tělu ani kůži 

rozhodně neprospějí.  

 

PODÍVEJTE SE,  JESTLI  SE  STRAVUJETE  SPRÁVNĚ!!! 

 

 

 

Recept pro vás  
 

Cherry rajčátka se sýrem 

  

250 g cherry rajčátek 

100 g čerstvého sýra (bez příchutě) 

1 lžička olivového oleje 

sůl + pepř+ koření podle chutě (dobré je provensálské nebo bazalka)  

 

Všechno nakrájíme a zamícháme. 

Dobrou chuť!!!  

 
                                                                                                             

                                                                                                              Tereza Boháčková a Kamila Konečná (6. A) 

http://www.deniky.zeny.cz/simik/mnam-recepty/cherry-rajcatka-se-syrem.html
http://www.deniky.zeny.cz/simik/mnam-recepty/cherry-rajcatka-se-syrem.html
http://www.deniky.zeny.cz/simik/mnam-recepty/cherry-rajcatka-se-syrem.html
http://www.deniky.zeny.cz/simik/mnam-recepty/testoviny-s-zampiony.html
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Fotbal (z anglického football, foot = noha, ball = míč), též kopaná, je kolektivní míčová hra, 

která je nejpopulárnějším kolektivním sportem na světě. 

Historie 

Existence hry podobné fotbalu je doložena už z období starověku.  Nejstarší takovou hrou 

bylo čínské kudžu, hrané již ve 2. století př. n. l. V Řecku a Římě se hrálo mnoho míčových 

her, při některých se hrálo nohama. Jedním ze vzdálených předchůdců fotbalu je tak např. 

římská hra harpastum. Ve středověku se různé hry podobné fotbalu hrály po celé Evropě, 

jejich pravidla se však výrazně lišila místo od místa i v průběhu doby. 

 

Nejlepší fotbalisté posledních 10 let podle hodnocení FIFA: 

 

 

2000 
Zinedine 

Zidane 
Francie Luís Figo 

Portugalsko 
Rivaldo Brazílie 

2001 Luís Figo 
Portugalsko 

David 

Beckham 

Velká 

Británie 

Raúl 

González Španělsko 

2002 Ronaldo Brazílie Oliver Kahn Německo 
Zinedine 

Zidane 
Francie 

2003 
Zinedine 

Zidane 
Francie 

Thierry 

Henry 
Francie Ronaldo Brazílie 

2004 Ronaldinho Brazílie 
Thierry 

Henry 
Francie 

Andrej 

Ševčenko 
Ukrajina 

2005 Ronaldinho Brazílie 
Frank 

Lampard 

Velká 

Británie 
Samuel Eto'o Kamerun 

2006 
Fabio 

Cannavaro 
Itálie 

Zinedine 

Zidane 
Francie Ronaldinho Brazílie 

2007 Kaká Brazílie Lionel Messi Argentina 
Cristiano 

Ronaldo Portugalsko 

2008 
Cristiano 

Ronaldo Portugalsko 
Lionel Messi Argentina 

Fernando 

Torres Španělsko 

2009 
Lionel 

Messi 
Argentina 

Cristiano 

Ronaldo Portugalsko 
Xavi  

Španělsko 

 

 

 
                                                                                                                  ( Martin Duroň 6. A) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%AD%C4%8Dov%C3%A1_hra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolektivn%C3%AD_sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kud%C5%BEu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A9_%C5%98ecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Harpastum
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C5%99edov%C4%9Bk%C3%BD_fotbal&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinedine_Zidane
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinedine_Zidane
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Figo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rivaldo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Figo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/David_Beckham
http://cs.wikipedia.org/wiki/David_Beckham
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Gonz%C3%A1lez
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Gonz%C3%A1lez
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ronaldo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oliver_Kahn
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinedine_Zidane
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinedine_Zidane
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinedine_Zidane
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinedine_Zidane
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thierry_Henry
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thierry_Henry
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ronaldo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ronaldinho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thierry_Henry
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thierry_Henry
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_%C5%A0ev%C4%8Denko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_%C5%A0ev%C4%8Denko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ronaldinho
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 „Tati, přeložili mě do zvláštní školy,“ oznamuje doma Pepíček.  
„Výborně, synku, když na to máš, tak studuj.“ 
 
„Pepíčku, řekni dvě zájmena." 
„Kdo, já?" 
„Výborně, Pepíčku!“  
 
 „Nechci vás strašit, pane učiteli,“ říká student pedagogovi, „ale tatínek říkal,  
  že jestli nezačnu nosit  lepší známky, dostane někdo pěkný výprask.“ 
 
 „Tati, ve škole jsem dostel pětku,“oznamuje Pepíček. 
 „No, každá koruna dobrá.“ 
 
              „Tati, zítra bude ve škole třídní schůzka, ale jen pro užší kroužek," povídá syn 
otci. A  táta na to: „Tomu nerozumím." Mazaný syneček tedy vysvětluje:„Bude tam  

              učitelka a ty.“             
          
       
 
 

    Osmisměrka 

 

   ANATAS, ATENTÁT, ČERPADLA, DAREBA, ESTÉT, CHŘESTÝŠ, KOŇKA, 

LEVITACE, MINUTA, NUTRIE, ODŘEZ, OHAŘI, OKRSEK, OŘEZAT, PEPITO, 

POJMENOVAT, PŘEKVAPIT, PŘETRHNOUT, PŘÍJEZD, SKÓRE, SYNEK, TERÉN, 

TRNOŽ, UČEBNA, UČEDNÍK, UTÍTI, VŘETENO, VSTUP, VÝDECH, ZÁVISLOST, 

ZMIJE 

                                                                                                
 

 

                     Spojovačka 
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