KULIOČKO
Školní časopis žáků MZŠ Ždánice
1. číslo

listopad 2013
Milí čtenáři,

poprvé v letošním školním roce se k Vám dostává další číslo Kuliočka. Naše
redakce se obměnila (omladila) a s tím přišly i nějaké novinky. Zavedli jsme
dvě nové rubriky – Co to znamená…,ve které se budeme věnovat vysvětlení
různých úsloví, a Nej…, v níž si budeme všímat různých rekordů ze všech
možných oborů. Doufáme, že Vás naše novinky zaujmou a také trochu poučí.
Příjemné počtení přeje redakční rada: Zuzana Příkopová, Michaela Rubanová,
Klára Pavková, Simona Slivková, Anna Málková, Barbora Doupovcová,
Viktorie Novotná, Veronika Maňová, Hana Šemorová a Tomáš Svozil.

Ředitel školy
Máme za sebou čtvrtinu školního roku. Měli bychom mít zvládnutu odpovídající část učiva a nabýt
čtvrtinu předpokládaných vědomostí. Pro některé naše žáky však školní rok jako by ještě nezačal.
Domácí příprava je pro ně neznámý pojem. Psát domácí úlohy nebo si připravit školní potřeby je pod
jejich úroveň. Do školy jdou s cílem pobavit se, ukrátit čas před dlouhým volným odpolednem – to je
ještě ta lepší varianta. Někteří přicházejí přímo s úmyslem provokovat, dělat naschvály učitelům i
spolužákům, dohadovat se o svých právech a povinnostech – na první slyší, povinnosti nemají.
Překvapivě se nad školními výsledky a znalostmi netrápí ani vycházející žáci. Určitě někteří z nich
namítnou, že budou přijati ke studiu nebo do učení bez přijímacích zkoušek, proč by se tedy měli
snažit. Přijetí je jenom první předpoklad pro další úspěchy. Daleko důležitější je následně uspět po
základní škole v dalším studiu, u maturity, získat odpovídající zaměstnání. Obávám se, že pokud si
nenavyknou na pravidelnou domácí přípravu, na uvědomělou kázeň, těžko uspějí. Jinými slovy: že se
musí poslouchat, neodmlouvat, že se musí pracovat, respektovat nadřízené, že za každým musí být
vidět činy, nikoliv jenom řeči. Nechci dále poučovat, ale v každé vyspělé společnosti tato pravidla
platí. To věděli už naši předkové v dávné minulosti, když je shrnuli do jednoduchého přísloví: „Bez
práce nejsou koláče“.
Nemám však důvod jenom kritizovat. Proběhly události, na nichž se aktivně podíleli jiní žáci naší
školy, kteří dovedou přiložit ruku k dílu, pomoci, zapojit se. Zde trochu odbočím, abych připomenul
situaci v posledním prázdninovém týdnu, kdy se připravovalo zahájení nového školního roku. Do
školy přišli sami, dobrovolně Jiřina Horáková a Staňa Stodůlka – v červnu ukončili povinnou školní
docházku, s naší školou už nemají téměř nic společného - a nabídli pomoc učitelům. Když jsme jim
děkovali, tak se téměř divili proč ? Udělali to samozřejmě, bez natažené ruky: „Co za to?“ I mezi
současnými žáky máme ty, kteří jsou činní v zájmových kroužcích, pomáhají třídním učitelům, jsou
ukáznění, připravení na výuku. Zapojují se do akcí mimo vyučování, stihnou ještě navštěvovat
zájmové a sportovní oddíly ve městě, ZUŠ , Městskou knihovnu, Dům dětí, pracují ve folklorních
souborech …..U takových školáků nemohou vzniknout situace, kdy se nudí nebo jim zbývá energie na
ničení školního či veřejného majetku, bezcílné potulování se po městě, vysedávání v parku, u
kulturního domu atd. Uvědomuji si, že se tyto výtky týkají jenom omezeného počtu našich žáků. I ti
však vytvářejí pověst školy, ovlivňují atmosféru ve třídách, v mnoha případech i jednání spolužáků.
Chci požádat Vás všechny, kterým vadí agresivita, hrubost, násilí od spolužáků, abyste tyto projevy
nekryli, oznamovali je učitelům nebo nám v ředitelně. Pak můžeme zjednat nápravu, potrestat viníky.
Pokud se smíříme s tím, že převládne omezenost a hlavní slovo budou mít hrubiáni, pak naše snaha o
všechna vylepšování, změny atmosféry ve škole, lepší vztahy mezi spolužáky navzájem a mezi žáky a
učiteli bude bezvýsledná.
Přeji nám všem, aby vyhrála slušnost, ohleduplnost, přátelství.
Na závěr jsem si nechal stručný výtah z pojednání o Facebooku, který otiskly noviny minulý týden
pod názvem „Zloděj soukromí, to je Facebook“. Informace nebyly vůbec optimistické. Internetový
publicista a lektor online bezpečnosti uvádí: „Podle pravidel si mohou profil na nejmasovější síti
založit děti až od třinácti let. Omezení lze ale jednoduše obejít, stačí zadat jiné datum narození. Proto
je Facebook plný dětí, které na něm nemají co dělat. Na internetu si nikdo nemůže nastavit soukromí.
Internet je veřejný prostor, kam mohou všichni. Jednoduchá poučka zní: Napište na papír největší
tajemství, které máte, zalepte ho do obálky a na ni napište - jen pro nejlepší přátele. Obálku pověste
ve škole na nástěnku. Během pěti sekund by takové tajemství věděla celá škola. Podobně to funguje
na Facebooku.“
F. Markus

Okénko do školy
Ve dnech 18. a 19. září navštívili naši školu zástupci firmy EKOR. Besedy s názvem
„Bioodpad není odpad“ se zúčastnili žáci všech ročníků. Dověděli jsme se, co je to recyklace,
proč je důležité třídit odpad a co všechno patří do odpadu. Lektoři měli pro nás připravené
pracovní listy, a dokonce dostali domácí úkol i naši rodiče.

Dne 24. 10. 2013 navštívili deváťáci Mahenovo divadlo v Brně. Hra s názvem
Lakomec od francouzského dramatika Moliéra se všem líbila.

V pátek 25. 10. 2013 k nám do školy zavítal žesťový septet Musica Animae
z Velkých Pavlovic. V podání komorního souboru jsme si vyslechli celou řadu
melodií z období 20. století.

Viktorie Novotná (7. B)

Básničky třeťáků
Třeťáci skládali básničky na předem zadaná slova:veverka-ještěrka,žárovka-aktovka,liškapampeliška,mrak-drak-prak,paní-pán-tulipán

Na zahradě stojí pán,

Po stromě skáče veverka,

nese paní tulipán.

v trávě běhá ještěrka.

Nad nimi se vznáší mrak,

Z nory kouká liška,

pod kterým poletuje drak.

před ní stojí pampeliška.

Z křoví na ně číhá liška,

Na obloze pluje mrak,

v trávě kvete pampeliška.

vypadá jak malý drak.

Deniska Duongová

Tobiáš Valenta

Drak

Ještěrka a veverka

Na nebi je velký mrak,

Po louce lezla ještěrka,

uletěl mi za ním drak.

potkala ji veverka.

Já si na něj chystal prak,

,,Co to neseš, ještěrko?“

ale z nebe krápy,krap.

,,Ty zvědavá veverko!

Radši si ho sundám pak.

Žárovku paní lišce nesu,

Honza Vyhlídal

tak pospíchám rychle k lesu.
Liščata do školy jdou,
ve tmě však aktovku nenajdou.
Eliška Horehleďová

Veronika Maňová (7. B)

Nej… ve sportu
Nejrychlejší běh na 100 m a 200 m
Usain Bolt je prvním člověkem v historii, který dokázal zaběhnout nejkratší
trať regulérně pod hranicí 9,60 sekund. Na atletickém MS 2009 v Berlíně
byla provedena vědecká analýza Boltova běhu, která ukázala, že ve finále
stometrové trati dosáhl maximální rychlosti 44,72 km/h .
Také drží rekord v běhu na 200 metrů. Na mistrovství světa v Berlíně
v roce 2009 zaběhl tuto trať v čase 19,19 s.

Nejdelší skok do dálky
Mike Powell (10. listopadu 1963) v roce 1991 na mistrovství světa v lehké
atletice v Tokiu vylepšil a překonal o 5 centimetrů legendární 23 let starý světový
rekord Boba Beamona z Letních olympijských her 1968 v Mexiku z 890 cm na 895
cm.

Nejlepší oštěpař
Jan Železný je bývalý český atlet, oštěpař. Bývá považován za nejlepšího oštěpaře
všech dob. Je držitelem tří zlatých (1992, 1996,2000) a jedné stříbrné medaile
(1988)z olympijských her, trojnásobným mistrem světa (1993, 1995, 2001),
několikanásobným rekordmanem a držitelem současného
světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996 (98,48 metru).

Nejlepší skok do výšky
Javier Sotomayor (* 13. října 1967) je bývalý kubánský atlet, specialista na skok do
výšky. Dodnes je světovým rekordmanem v této disciplíně, neboť v roce 1993
skočil zatím jako jediný v historii výkon 245 cm. Je také světovým rekordmanem v
hale, kde drží od roku 1989 primát výkonem 243 cm z Budapešti.

Nejlepší plavec světa
Ian James Thorpe (* 13. říjen 1982) je australský plavec, který je považován za
jednoho z nejlepších plavců volného způsobu všech dob. Vyhrál 5 zlatých
olympijských medailí, nejvíc ze všech australských plavců.

Simona Slivková (6. B) a Zuzana Příkopová (5. tř.

Proč se říká…?
Blbej jak pučtok (puštok)?
Blbej - tomu rozumíme, ale pučtok? Co to vlastně ten pučtok je? Ono to původně znělo pucštok z německého
Putzstock, což je pojmenování nástroje na čištění hlavní zbraní, pušek a děl. Správně česky vytěrák. Naše
hovorové pucovat, které znamená čistit a také nadávat někomu, patří do příbuzenstva. Úsloví jsi blbej nebo
pitomej jako pučtok se zjevně do jazyka rozšířilo z armády, a to nepochybně z armády rakousko-uherské.

Proč se říká panenko skákavá?
Určitě jste spojení „panenko skákavá“ zaslechli někde v
pohádkách nebo ho používala třeba vaše babička. Dnes k
vyjádření údivu užíváme novějších tvarů jako: tý jo, tý brďo,
tý vado, tý vogo a podobně. Ve skutečnosti by se mělo říkat
panenka skokovská podle poutního místa v obci Skoky
(německy Maria Stock) na Karlovarsku, kde se prý nacházel
zázračný obraz Panny Marie. Skoky dnes už neexistují, ale
toto úsloví přežívá dále.

Pozdě bycha honit?
Rčení „Pozdě bycha honit“ vyjadřuje stav, kdy se nedá z toho, co se událo, již nic napravit. Slůvko bych se
vyskytuje ve větách, jimiž litujeme svých minulých činů, nebo naopak naší nečinnosti. Nejstarší písemný doklad
používání tohoto lidového rčení je z 15. století ve sbírce Přísloví česká. Toto úsloví znal i J. A. Komenský.

Pitomec?
K pitomci dnes řadíme synonyma jako hlupák, blbec, pošetilec, trouba,
blázen. Původně ale slovo pitomý a pitomec nebylo žádnou nadávkou, ba
nemělo ani hanlivý přídech. Je odvozeno od slova pitati, které se sice u nás
již nedochovalo, ale vyskytuje se například v ruštině. V současné češtině je
od slovesa pitati například název krmiva píce. Pitati znamenalo krmit,
pitomý byl tedy ten, kdo od někoho přijímal potravu, byl tedy krmený.

Je to v čudu?
Na první pohled se zdá, že pokud je něco v čudu, tak je to odvanuto rychle a náhle… Ale kam? My víme, že se
ČUD nacházel v Horních Počernicích. Joe Skrivánek společně s bratry Buřilovými založili kampeličku
specializovanou na nákup automobilů: Českomoravské úvěrové družstvo, podle moderního způsobu nazývané
zkratkou ČUD. Joe Skrivánek kampeličku nakonec vytuneloval a rezervní fond ukradl do Ameriky. Václav Buřil
odjel za ním a oba dostali v Americe 16 let vězení. Josef Buřil, který byl také obviněn, se oběsil. Ale peníze byly
stejně v čudu (nebo v ČUDu?)
Klára Pavková (6.B)

Zkuste se zamyslet…
Jak říkával Shakespeare:
•„Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na to zapomínáš.“
•„Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat další.“
•„V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši. “
•„Hluboký pád přivodí často největší štěstí.“

Klára Pavková (6. B)

-----------------------------------------------------------------------------------ÚČESY - COPY
V našem kulturním prostředí velké copy nosí především ženy, které si mohou uplést jeden tlustší
cop ze všech vlasů (vzadu uprostřed hlavy) nebo dva slabší copy (symetricky po obou stranách hlavy).
Ke stažení copu se dnes téměř výhradně používají gumičky. Copy mohou být na dolním konci
ozdobeny stuhou nebo jinou vhodnou ozdobou.
V minulosti bývaly copy mnohem obvyklejší, protože hlavně venkovské ženy téměř bez výjimek
mívaly dlouhé vlasy.
U mužů je použití copu méně obvyklé. Lze je spatřit opravdu jen výjimečně, používají je například
bojovníci v thajském boxu. Zato dříve bývaly dlouhé vlasy a jejich upravení do copů mnohem
obvyklejší, a to u mnoha národů Evropy - Keltů, Germánů i Slovanů.
Malých copánků může být na hlavě i větší počet, a to na různých místech. Tato úprava v českém
kulturním prostředí ale není příliš obvyklá. Copánky se používají všude po světě, například v Africe.

Dnes frčí:
rybí cop
Tak například rybí cop se dělá ze dvou pramenů, kdy se vždy ze spodní části
oddělí slabý pramínek, který překládáme přes druhý, silný pramen. Takto
pokračujeme na střídačku a vždy odebíráme z pramenu, kam jsme přiložili úzký
pramen. Buď ho necháme stažený, nebo pokud chceme nedbalou eleganci, tak
před zagumičkováním povytáhneme několik pramenů. Cop buď pleteme z volných
vlasů, anebo z culíku. Přední vlasy či ofinku necháme klidně volně. Cop můžeme i podtupírovat.
Anna Málková (6. B)

Něco pro nejmenší
Vybarvi si Garfielda:
Najdi 6 rozdílů:

Hádanky
Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších??
Všechny barvy duhy mají jejich tuhy.
Dvě sovy vedle sebe sedí, aniž o sobě vědí.
Kdo stále nosí hřeben, ale vůbec se nečeše ??
Má to klobouček, jednu nožičku, pěkně si sedí v mechu v lesíčku??
Maličké zvířátko, zrzavý kožíšek, spořádá zakrátko lískový oříšek.

SOUTĚŽ!!!!!!!!
Pokud chceš soutěžit, napiš odpovědi k hádankám na papírek a vhoď jej do krabičky ve
vestibulu školy. Nezapomeň se podepsat a napsat, do které třídy patříš!!!
TĚŠÍME SE NA VAŠE ODPOVĚDI!!!
Doupovcová Bára (6. B)

Rozhovory s novými učiteli

1.

Odkud pocházíte?
p. učitel Lysoněk: „Pocházím z obce Svatobořice – Mistřín, konkrétně z její části
Svatobořice. Je to poměrně velká obec u Kyjova, vzdálená asi 15 kilometrů od Ždánic. Je
to místo s nádhernou přírodou, známé díky svým folklórním tradicím a vinařství.“
p. učitelka Ševčíková: „ Pocházím z malé obce brněnského Hanácka na trase mezi
Brnem a Vyškovem. V současnosti k Vám do Ždánic jezdím ze Šardic.“

2.

Kam jste chodil (chodila) do ZŠ?
p. učitel Lysoněk: „Základní školu jsem navštěvoval ve Svatobořicích až do pátého ročníku. Potom jsem
přešel na osmileté Klvaňovo gymnázium v Kyjově, kam jsem dojížděl až do maturity.“
p. učitelka Ševčíková: „Navštěvovala jsem ZŠ Pankráce Krkošky v Rousínově a ZŠ ve Vyškově.“

3.

Jaký je Váš nejoblíbenější předmět, který učíte?
p. učitel Lysoněk: „Mým nejoblíbenějším předmětem je anglický jazyk. Poměrně dlouho jsem se studiu
angličtiny věnoval, a tak jsem k tomuto jazyku získal opravdu silný vztah. U angličtiny mě fascinuje hlavně
skutečnost, že je to jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Tím pádem člověk, který ovládá angličtinu, je
schopný dorozumět se ve velké většině zemí světa. U anglického jazyka se mi taky velice líbí samotný „zvuk“
tohoto jazyka a jeho rozmanitost.“
p. učitelka Ševčíková: „Mým nejoblíbenějším předmětem je biologie, tedy přírodopis, a přestávky.“

4.

Kde jste učil (učila) před tím, než jste přišel (přišla) učit k nám do Ždánic?
p. učitel Lysoněk: „Během studia na pedagogické fakultě jsem měl možnost vyučovat na několika základních
školách v Brně. Jeden školní rok jsem učil anglický jazyk v Sobůlkách, kde byli žáci prvního až pátého
ročníku. Dva měsíce jsem taky zastupoval učitele anglického jazyka v základní škole v Šardicích. Tady jsem
pracoval s žáky osmého a devátého ročníku.“
p. učitelka Ševčíková: „Učila jsem v Bučovicích (a několik let doma své děti).“

Prázdninové rozhovory

1.

Kolik kilometrů jste za prázdniny ujel (ujela) na kole?
p. učitel Fraj: „Něco kolem dvou set.“ 
p. učitelka Slivková: „Momentálně na kole nejezdím, protože učím jezdit na kole svou
čtyřletou dceru.“

2.

Kde jste strávil (strávila) dovolenou?
p. učitel Fraj: „Nejdříve – v červenci – jsem pobýval u rodičů na Vysočině. Odtud jsme
se s rodinou rozjeli poznávat kouzla jižních Čech.(Třeboň, Hluboká, Orlík, Písek, Tábor
atd.) V srpnu jsme se pak vypravili do Řecka na ostrov Kos, zbytek prázdnin jsem pak
objevoval krásy Moravy.“
p. učitelka Slivková: „V Maďarsku u Balatonu.“

3.

Jakou specialitu naší nebo zahraniční kuchyně jste o prázdninách ochutnal?
p. učitel Fraj: „V Řecku jsem si rád pochutnával na místních specialitách, zvláště salátech, ale nejvíce
vzpomínám na rybí pochutiny z Třeboňska (např. kapří škvarečky).“
p. učitelka Slivková: „Maďarský guláš s nočky.“

4.

A teď upřímně, těšil jste se už do školy?
p. učitel Fraj: „To, že prázdniny končí, jsem bral jako samozřejmost a do školy jsem vyrážel smířený
s osudem“
p. učitelka Slivková: „Letos jsem se moc těšila, protože mám novou třídu a učím v ní téměř všechny
předměty, takže učím opět žáky 1. stupně.“
Novotná Viktorie (7. B)

VTIPY

Co je absolutní stáří?
Když vycházíte z muzea a spustí se alarm.

Ženu, která je už několik let v důchodu, ale přesto si potrpí
na svůj mladistvý vzhled, zastaví na výletě autem dopravní
policista:
„Víte, co jste provedla? Překročila jste šedesátku!"
Ona vystoupí z auta, sundá si brýle, přepudruje se, podívá se
do zrcátka a pak se otočí na policistu: „Už je to lepší?"

Mladý řidič zastaví a ptá se kolemjdoucího: „Dědo, nevíte, kudy se jede na Hradec?"
Děda: „A podle čeho soudíš, že jsem děda?"
Řidič: „Jen tak jsem si tipnul."
Děda: „Tak si tipni, kudy se jede na Hradec!"

Dva staříci se koupou v moři. Jeden z nich ztratí své zuby a naříká.
Tomu druhému je to líto, tak vyndá ty své a říká:
„Koukej, už jsem je našel."
Ten druhý je zkusí a odpoví: „To nejsou moje." A zahodí je do moře.
Dvě staré paní sedí v parku a povídají si.
„Když přijde manžel domů v dobré náladě, říká mi broučku..."
„Vždyť už vám je přes sedmdesát!"
„No, manžel měl dobrou náladu naposledy před čtyřiceti lety!"
„Už tři týdny mě bolí levá noha," stěžuje si dědeček.
„To je stářím, dědo," utěšuje ho doktor. „Co je to za nesmysl, pane doktore? Pravou mám
stejně starou a nebolí mě!"
Chodec na dědu na kole: „Dědo, drnčí vám blatník!"
„Cože?"
„Povídám, drnčí vám blatník!"
„Neslyším, drnčí mi blatník!"
„Dědo, co je to důchod?" ptá se vnouček
„Jen smutná vzpomínka na plat!" povzdechne si děda.
Hana Šemorová (7. B) a Michaela Rubanová (6. B)

