
 
 

 
 
       
 
 

 

KULIOČKO 
 

Školní časopis žáků MZŠ Ždánice 
 

1. číslo             listopad 2014 
 
  Milí čtenáři Kuliočka, 

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

V září se nám z velké části obměnila redakční rada, kterou nyní tvoří převážně 
žáci šestého a sedmého ročníku. 
Šesťáky zastupuje Sára Klimková, Zuzana Příkopová, Viktorie Selucká a Anna 
Neničková, sedmý ročník Simona Slivková, kterou doplnili Kristýna Pechová, 
Jaroslav Duroň a Martin Otradovec. Na všechny své mladší kolegy pak dohlíží 
Viktorie Novotná z 8. B. 

Doufáme, že se vám bude i nadále časopis líbit a že se při čtení nejen pobavíte, 
ale i poučíte. Rádi oceníme také vaše náměty a příspěvky. 

Tak příjemné počtení! 
redakční rada 
 
 
 
 

Podzim 
 

Adéla Hrbotická (2. třída) 
 

V září škola začala,     Listí žloutne, padá dolů, 

prázdniny jsou pryč.    kaštánků je plná zem. 

Pan Podzim nám podává    Pojďte, děti, honem sbírat, 

ke své brance klíč.     zvířátkům je zanesem. 
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Ředitel školy 
 

Máme za sebou pětinu školního roku. Měli bychom mít zvládnutou pětinu učiva, osvojenou 
pětinu vědomostí, kompetencí, znalostí, …. Že tomu tak vždy není, mohu sám potvrdit ze 
zkušenosti z výuky v 8. a 9. ročníku. Zvláště u vycházejících žáků mě překvapuje 
bohorovnost, s níž přijímají špatné známky, nezájem, co bude za půl roku u přijímacích 
zkoušek. Možná se nechtějí trápit pomyšlením, že by na střední škole, na níž se budou hlásit, 
mohla nastat situace, kdy součástí přijímacího řízení bude i jednotná zkouška z matematiky a 
českého jazyka (střední školy se v letošním školním roce mohou zapojit dobrovolně). Ta se 
pak stane hlavním kritériem pro přijetí k dalšímu studiu. Podle stávajících informací pak čeká 
letošní deváťáky na závěr středoškolského studia v roce 2019 povinná maturitní zkouška 
z matematiky. Nepřeji jim nic zlého, ale tyto zprávy jsou docela závažné. Být na jejich místě, 
tak bych na získávání vědomostí nejen z matematiky a češtiny myslel s větším zaujetím, než 
dosud prokazují.             
Lépe se hodnotí činnosti mimo samotné vyučování. Mám na mysli práci v zájmových 
kroužcích nebo akce, které připravují pro žáky školy učitelé. Do 17 zájmových kroužků, které 
škola zřídila, se přihlásilo 247 našich žáků. Od začátku školního roku proběhlo 9 aktivit mimo 
vyučování – zájezdy na plavání, do divadel, na filmová přestavení. Zúčastnilo se jich 302 
žáků. I během vyučování jste se stali účastníky činností mimo samotnou školu – návštěvy 
knihovny, muzea, exkurze. Nebyl to jenom únik od zkoušení či prověrek, byla to jiná 
možnost, jak získat nové poznatky. Takových akcí připravili učitelé dosud 12.  Sem určitě 
patřila i beseda s MUDr. Petrem Kozmonem, který pracoval jako lékař v Africe. Jeho 
vyprávění bylo velice zajímavé, nabídlo nám i jiný pohled na dění ve světě a na naše zdánlivě 
velké starosti a problémy. Pan doktor mě pak potěšil sdělením, že byl překvapen pozorností, 
s jakou žáci naší školy sledovali jeho vyprávění i překvapivými dotazy na závěr besedy. 
Pochvaloval si rovněž kázeň účastníků, která nebývá vždy pravidlem. Věřím, že se stejným 
zájmem se setká i další beseda, kterou plánujeme na 14. listopadu jako součást cyklu „Příběhy 
bezpráví“. Letošní téma zní: „Sametová revoluce“. Jak jistě víte, jedná se o události 
v tehdejším Československu v listopadu 1989, jež vedly k pádu komunismu u nás.       
Všechna výše popisovaná dění ve škole by se neobešla bez nezištného zapojení učitelů. Ti 
vedou kroužky a organizují mimovyučovací akce ve svém volném čase. Není tomu tak v 
každé škole, není to ani samozřejmá povinnost učitelů, tzn. vést kroužky jako součást výkonu 
učitelského povolání. Dotazoval jsem se v okruhu svých známých ředitelů škol, kde rovněž 
fungují kroužky. Téměř všude žáci za zájmovou činnost platí. Někde dokonce musí hradit i 
nájemné za pobyt v tělocvičně školy. Ve Ždánicích neplatí za tělocvičnu ani jiné dětské 
oddíly! Tyto skutečnosti uvádím především pro připomenutí okamžiků, kdy rádi kritizujete (a 
nejenom vy) poměry ve škole nebo v našem městě.              
Závěrem ještě trochu na jiné téma. Je jím žákovská samospráva. Má být jednou z možností, 
kde žáci mohou vyjádřit svůj názor na dění ve škole, kde se dají vysvětlit vzniklé problémy, 
nedorozumění. Za dva měsíce, po kterých se pravidelně scházíme, by se měla najít řada témat, 
o nichž se dá diskutovat. Zde se mají podávat návrhy na zlepšení atmosféry, prostředí, vztahů 
ve škole, nabízet řešení vzniklých problémů. Poslední jednání samosprávy však byla většinou 
formální, bez námětů a diskuze. Pokud by opravdu nebylo nic k řešení školních záležitostí a 
situací, pak by se škola nacházela v ideálním stavu. Domnívám se, že spíše převládá pohodlí 
vyslaných zástupců tříd. Určitě by na jednání měli přicházet po diskuzi v třídních kolektivech, 
třeba na třídnických hodinách. Těším se na zlepšenou spolupráci. 

                                                                                                                                      F. Markus  
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EKOden s Kometou 
Dne 23. 9. se vybraní žáci naší školy vydali do Slavkova u Brna, kde se pořádal již 

druhý ročník EKOdne s Kometou.  

A co to vlastně ten EKOden je?   Akce, na které se sejdou děti ze základních škol a 
spojí síly, aby opět pomohly zlepšit alespoň kousek prostředí, ve kterém žijeme.  

Tentokrát jsme „čistili“ oboru ve Slavkově u Brna, sbírali kaštany pro zvířátka a 
vyplňovali kvíz, díky kterému jsme se dozvěděli spoustu nových informací jednak o třídění 
odpadu, jednak o „A“ týmu Komety Brno.  

Cíl akce byl na kopci nad oborou, kde se také konala 
autogramiáda hráčů, prezentace hasičských, záchranných i popelářských 
aut, do kterých jsme mohli nahlédnout.  

Fronta na autogramy byla skutečně dlouhá, ale i přesto se nám podařilo „ulovit“ 
autogramy některých hráčů. Například Davida Ostřížka, Leoše Čermáka (kapitána týmu), 
Jakuba Svobody, Petra Mrázka a dalších.  

 

I když počasí nebylo ideální, akce se povedla a určitě se všichni těšíme na další ročník!  

                                                        Viktorie Novotná (8. B)  
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Divadelní představení - Bylo nás pět 
 

V pátek 10. října se žáci 2.,3.,4. a 5. třídy Masarykovy základní školy, i se svými 
učitelkami, vydali do brněnské Radosti, aby tam zhlédli divadelní představení Bylo nás pět od 
Karla Poláčka.           
 Humorné dílko vypráví o Petru Bajzovi, jehož tatínek má obchod v malém městě. Péťa 
kamarádí s Antonínem Bejvalem, Čeňkem Jirsákem, Edou Kemlinkem, a Zilvarem 
z Chudobince. Je jich tedy pět. Zažívají spolu mnohá dobrodružství ve škole, v kině, při 
potyčkách s Habrováky a častých rošťárnách, za které je dospělí kárají a dokonce i pohlavkují. 
Kromě tatínka a maminky Bajzových nechyběl a v  inscenaci ani služka Kristýna, zvaná 
Rampepurda, Péťův bratr Láďa, cukrář Svoboda a jeho dcerka Evička. Objevili se i protivní 
manželé Vařechovi (Péťův strýc a teta) a ani pan Fajst nemohl chybět.  
 Představení si všichni vychutnali, skvěle se pobavili a mnohokrát užasli nad 
hereckými, pěveckými i tanečními výkony. Účinkujícím se dokonce podařilo do hry zapojit 
některé diváky z publika! Děti se zasmály a dospělí se tak trochu na chvíli vrátili do dětství. 

 
Isabela Klečková + žáci 4. ročníku 

Muzeum knihy - zámek Žďár nad Sázavou 
Do Muzea knihy jsme se rozhodli zajet hlavně proto, že jsme měli jednu z posledních 

příležitostí spatřit a prohlédnout si staré knižní exponáty, středověké rukopisy, knihtisk, ruční 
písárnu či expozici staré tiskárny. Současně jsme zhlédli i putovní interaktivní expozici 
věnovanou Jiráskovým Starým pověstem českým.      
 Vývoj knižní kultury českých zemí dokládají ve žďárském muzeu knižní exponáty od 
středověkých rukopisů, přes staré tisky až po současnou grafiku a knižní ilustraci. Nechybějí 
ani ukázky samizdatové a exilové literatury.       
 V bývalém cisterciáckém klášteře, dnes zámku Dr. R. Kinského, se nám moc líbilo. Je 
jenom škoda, že se kvůli nedostatku financí toto výborné a léty prověřené muzeum uzavírá. 

 

 

                

                Jaroslav Duroň (7. A) 
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Zelená hora ve Žďáře nad Sázavou 

Součástí naší exkurze byla i návštěva významné kulturní památky zapsané na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Cesta k ní vedla strmě do kopce, takže někteří naši výletníci se 

unavili hned na začátku. Ale úplně na vrcholku kopce nás již očekával majestátní Poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého, jehož výstavba podle plánů významného barokního 
architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichela začala roku 1719 a trvala pouhopouhé tři roky. 

Kostel je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy, který obklopuje ambit (uzavřená 
klenutá chodba) s půdorysem deseticípé hvězdy. Tato skutečnost vychází z legendy, ve které 

se praví, že se na místě, kde Jan Nepomucký utonul, objevila koruna z pěti hvězd. Tento 
symbol se pak objevuje opakovaně i v dalších prvcích stavby. Areál je přístupný pěti vchody. 

Dominantou kopule kostela je velký červený jazyk, atribut (znak) sv. Jana Nepomuckého, 
obklopený kruhem plamenů, z něhož prosvítají paprsky. 

Místo plné krásy a tajemna zároveň určitě stojí za zhlédnutí!!! 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Martin Otradovec, Kristýna Pechová a Jaroslav Duroň (7. A)  



6 
 

        Podzimní pranostiky 
 

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.  

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

Podzim na strakaté kobyle jezdí. 

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí. 

Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima mokrá.  

Viktorie Selucká (6. B) 

Básničky žáků 2. ročníku 
          Drak  

Kristýna Strmisková 

Po obloze létal drak, 

vyletěl až do oblak. 

Mašličky měl barevné, 

oči lehce přivřené. 

A když letěl velký pták, 

zamával mu zrovna tak.  

 

 

Drak 

Samuel Hanzlík 

Dráčku, mráčku, 

kampak letíš? 

Do daleka do dáli. 

Poletím jak velký drak, 

podívám se do oblak. 

Navštívím tam sluníčko,  

zazpívám si maličko. 

 Houby 

Kristýna Plachá 

Do lesíka na houby, 

rodinka se vypraví. 

I když houby nenajdou, 

do lesíka rádi jdou.        
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Najdi 2 zvířata:                                    ZZááhhaaddaa  lliiddsskkééhhoo  mmoozzkkuu   

                       
                                                                                          Dokážeš přečíst následující text? 

 

                                              

   

 Hlášky z lavic 

uč.: Brr, tady je zima (a vyhrne si rukávy). 

 uč.: Řekněte mi, co je hvězda z vědeckého hlediska.           

žák: Jára je hvězda!  

Míšina omluvenka v žákovce: 

 "Omluvte Míšu, zapomněla na vyučování. 

uč.: Strom se uchytí a roste. Co se s ním stalo?                                                              

Lukáš: Je v pubertě.                                          

Martin: Už jde?                                                uč.: Jo, už jdu!!! 

uč.: Pětadvacet otázek - pětadvacet odpovědí.                                                          

Martin: Pětadvacet pětek! 

Anna  Neničková, Viktorie Selucká (6. B) 
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Víte, že… 

Víte, že blesk udeří do země 6000x za minutu? 

Víte, že citróny obsahují více cukru než jahody? 

Víte, že Eiffelova věž obsahuje 2,5 milionů nýtů?   

Víte, že lidské tělo o váze 70kg obsahuje 0,2mg zlata? 

Víte, že nejstarší slovo v angličtině je " Town "? 

Víte, že narozeniny sdílíte s dalšími 9 miliony lidmi? 

Víte, že nejdelší zaznamenaný let kuřete byl 12 vteřin?  

Víte, že popcorn vynalezli Aztéčtí indiáni? 

Víte, že Porsche vyrábí i traktory? 

Víte, že v Číně je zakázáno objímání stromů?   

Víte, že hroznové víno v mikrovlnné troubě exploduje? (Doma nezkoušejte!) 

 

Z říše zvířat 
Víte, že největší Anakonda velká na světě měřila 13m a byla chycena při pojídání divočáka? 

Víte, že nejrychlejší živočich na světě je svižník, který je schopen běhat rychlostí větší než 
maximální dosažitelná rychlost formule?  

Víte, že gepard dosahuje maximální rychlosti pouze 125km za hodinu? 

Víte, že kobylky mají bílou krev? 

Víte, že kočka domácí nemá ráda citrusovou vůni? 

Víte, že krokodýli jedí kameny, aby se mohli ponořit hlouběji? 

Víte, že na každého člověka připadá milión mravenců? 

Víte, že gorily neumí plavat?                                                            (Požírač lidí – Anakonda velká) 

Víte, že hadi nemůžou mrkat?        (Pittsburgh v Pensylvánii) 

Víte, že novorozený klokan měří pouhý 1cm?  

Víte, že vážky mají 6 nohou, ale nemůžou chodit? 

                                                                                                                            Martin Otradovec (7. A) 
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Rozhovory 

1. Jak dlouho již vyučujete v naší škole? 

p. uč. Marcela Lungová: Letos to bude již 25. rok. 

p.uč. Bohumila Halačková: Tento rok je to 6 let. 

p.uč. Radek Neuži l:Tak v tom se moc neorientuji, myslím, že asi 9 let. 

2. Baví vás ještě po tolika letech učit děti? 

p. uč. Marcela Lungová: Samozřejmě, čím dál tím víc. 

p.uč. Bohumila Halačková: Kupodivu mě to ještě baví. 

Navíc se v prostředí mládeže cítím mladší. 

p.uč. Radek Neužil: To určitě, pokud žáci pracují, jak mají, a učí se . 

3. Těšil/a jste se do nového školního roku? 

p. uč. Marcela Lungová: Prázdniny byly sice hezké, ale i tak jsem se těšila na nový školní 
rok. 

p.uč. Bohumila Halačková: Ke konci srpna už ano. 

p.uč. Radek Neužil: Na letošní rok jsem se těšil i netěšil, měl jsem spíše smíšené pocity. 

4. Jaký předmět nejraději vyučujete, a proč? 

p. uč. Marcela Lungová: Nejraději vyučuji český jazyk, protože je velmi bohatý. 

p.uč. Bohumila Halačková: Vždy to byl český jazyk, ale v poslední době ráda učím jak 
český jazyk, tak dějepis. 

p.uč. Radek Neužil: Nejraději mám sport, takže mým oblíbeným předmětem je  

Tělesná výchova. 

5. Na kolika školách jste učil/a ? 

p. uč. Marcela Lungová: I s naší školou to jsou tři. 

p.uč. Bohumila Halačková: Dříve jsem učila v Žarošicích, takže na dvou. 

p.uč. Radek Neužil: MZŠ Ždánice je mou první školou!!!! 

Zuzana Příkopová, Sára Klimková (6. A) 
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Pro nejmenší 
Vyluštěte křížovku:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajenku můžete vhodit do krabičky Kuliočka, která se nachází ve vestibulu obou budov 
školy. Pozor, soutěže se mohou zúčastnit jen žáci 1. - 5. třídy.  Vítěze zveřejníme 
v následujícím čísle a oceníme.  

 

Můžete si vybarvit: 

 

 

 

 

                                                                                                                           Simona Slivková (7. B) 


