KULIOČKO
Školní časopis žáků MZŠ Ždánice
1. číslo

listopad 2016
Milí čtenáři,
opět se Vám po prázdninách dostává do rukou další číslo
našeho školního časopisu. Redakce časopisu se oproti
loňskému školnímu roku úplně změnila. Tvoří ji šikovní
žáci a žákyně 5. a 6. třídy – Ágnes Bednaříková, Eliška
Hrabcová, Viktorie Chudá, Denisa Nováková, Alžběta
Křivánková, Beatrix Stoneová, Matěj Holešinský, Jan
Medřický a Vojtěch Vrbík. Doufáme, že Vás zaujmeme
novými nápady.
Přejeme pěkné počtení.
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Ředitel školy
Než začnu psát o dění v naší škole, dovolím si uvést několik myšlenek z mailu, který jsem
nedávno obdržel. Možná si řeknete, že smutná konstatování v něm uváděná se nás přece
netýkají. Na druhé straně až příliš často naříkáme a vyjadřujeme nespokojenost s malichernými
problémy a kritizujeme samozřejmosti, jichž si nevážíme. Posuďte sami, co mnoha lidem chybí.
Byli by vděční, pokud by mohli žít v naší společnosti.
„Jestliže jsi dnes ráno vstal z postele spíše zdráv než nemocen, jsi šťastnější než jeden milion
lidí, kteří se nedožijí příštího týdne.
Jestliže jsi nikdy nezažil boj ve válce, nepocítil osamělost ve vězení, týrání nebo hlad, pak jsi
šťastnější než 500 milionů lidí našeho světa.
Jestliže máš jídlo v ledničce, jsi oblečen, máš střechu nad hlavou a svou postel, jsi bohatší než
75% obyvatel tohoto světa.
Jestliže máš nějaké peníze v peněžence a hromádku drobných v krabičce, patříš k 8%
blahobytných lidí na světě.
Jestliže můžeš číst tuto zprávu, jsi šťasten, protože nepatříš ke 2 miliardám lidí, kteří neumí
číst.“
Ve zprávě byla uváděna ještě další porovnání. Pro ilustraci jsou určitě dostatečná stejně jako
důvody, proč jsem je zmínil. Když použiji lidové rčení „Pálí tě dobré bydlo“, tak lapidárně
vyjádřím dobré životní podmínky, ve kterých se nacházíme a kterých si neumíme vážit. Raději
naříkáme, stěžujeme si, hledáme důvody ke kritice a k vyjádření nespokojenosti, jež není
zapotřebí. Obdobné jevy pozoruji i ve škole. Řada žáků se vymlouvá, že se nemohou víc učit,
že učivu nerozumí, že „na to nemají“. Nemají čas na zájmovou činnost, nesportují, z tělocviku
se pravidelně omlouvají. Omluvy slyším i v hodinách – domácí úlohy, žákovské knížky,
sešity…Pohodlnost často vítězí nad vůlí překonávat překážky. Děti v zaostalých rozvojových
zemích by opravdu hleděly na vybavení našich škol nebo domácností. Zdá se mi, že všechny
naše vymoženosti – počítače, tablety, chytré mobily, sociální sítě – příliš nepomáhají zlepšovat
vědomosti a znalosti, vedou spíše ke znuděným životním postojům.
Kritika se netýká všech. Ve škole je naštěstí většina žáků, kteří se aktivně zapojují do dění ve
škole. Navštěvují zájmové kroužky – v září bylo přihlášeno do 18 kroužků, které ve škole
fungují, 252 žáků – školu navštěvuje celkem 260 školáků. Uznání patří především učitelům,
kteří kroužky vedou ve svém volném čase. Není tomu tak na každé škole, není ani samozřejmá
povinnost učitele vést kroužky jako součást výkonu učitelského povolání. Když se podíváte na
webové stránky okolních škol, moc zájmových kroužků tam nenajdete. Za připomenutí stojí i
čas, který vám věnují učitelé naší školy mimo vyučování. Do této oblasti patří návštěvy
divadel, kin, organizování zájezdů, exkurzí atd. Je to všechno práce navíc, již dělají učitelé
kromě svých vyučovacích povinností. Každý z nás takovou činnost vyvíjí rád, pokud cítí
příznivou odezvu, zájem žáků, vděčnost, i když třeba ne vždy vyslovenou. Možná takové
připomenutí bude dobré v okamžiku, kdy nás budete kritizovat, žehrat nad tím, co všechno po
vás vyžadujeme. Nářky nad školou a učením jsou však malicherné oproti skutečnostem
uvedeným v úvodu příspěvku. Naše společnost patří opravdu mezi šťastné, k lamentování
nemáme důvody.
F. Markus
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Co se děje ve škole?
Beseda s nadpraporčíkem Milanem Jurčou
V rámci primární prevence rizikového chování jsme v pátek
7. října uspořádali besedu pro žáky osmého a devátého
ročníku s nadpraporčíkem Milanem Jurčou z kriminálního
oddělení PČR v Kyjově. Ten se s námi podělil o postřehy a
zkušenosti ze své letité praxe v oblasti potírání drogové
kriminality. Poutavé vyprávění doplnil také zajímavou
projekcí. Beseda žáky zaujala a pevně věříme, že i poučila.
Mgr. Lenka Kopřivová

Návštěva Planetária v Brně
V pátek 7. října jsme my, žáci 4. třídy, společně s našimi spolužáky z 3. třídy nasedli do autobusu a
vydali se společně do Planetária v Brně na výlet minulou i současnou sluneční soustavou. Ve
výpravném představení „ Úžasné planety“ jsme nahlédli pod pokličku vzniku sluneční soustavy a
mohli jsme tak zjistit, kdy a kde se vzalo Slunce s ostatními planetami. Na vlastní oči jsme spatřili
ta nejzajímavější zákoutí našeho planetárního systému a podívali se do míst, kam se doposud
odvážily jen meziplanetární sondy. Čekalo nás putování spalujícím žárem i mrazivými pustinami,
vesmírným vzduchoprázdnem i atmosférami hustými tak, že by se daly krájet. Kličkovali jsme mezi
měsíci, prstenci i planetkami, pronásledovali jsme kometu, prohlédli jsme si zblízka tajemnou
Mléčnou dráhu. Ocitli jsme se uprostřed gigantické bouře, která by klidně mohla pohltit i naši
planetu Zemi. Podívali jsme se na nejvyšší horu ve sluneční soustavě, kterou je sopka Olympus Mons
na Marsu. Také jsme stáli na okraji nejhlubšího kaňonu Valles Marines, který se nachází rovněž na
Marsu. Děti si také vyzkoušely své znalosti v podobě kvízu, který byl součástí programu.
Dobrodružnou cestu napříč sluneční soustavou doprovodila prohlídka aktuální noční oblohy, kde
jsme sledovali nápadné hvězdy, souhvězdí i planety.
Exkurze do Planetária v Brně se dětem velmi líbila,
dozvěděly se mnoho zajímavých a poučných informací o
Slunci a sluneční soustavě a současně si zopakovaly
některé poznatky získané v hodinách Člověk a jeho svět.
Také bych chtěla touto cestou pochválit obě třídy za
ukázněné a pěkné chování během představení i
v prostorách planetária.
Za 3. a 4. třídu Mgr. Dana Horňáková

Naši nejmenší v divadle
Ve středu 12.10. se děti z první a druhé třídy naší školy vypravily do Divadla Radost v Brně na
představení s názvem ,,Krkonošské pohádky aneb Trautenberk a Krakonoš“ – inspirováno postavami z
pohádek Marie Kubátové. Kdo by neznal lakotného a hamižného Trautenberka, který chce vždycky
využít vše ve svůj prospěch a který zneužívá dobrosrdečnosti svých sloužících – Hanče, Kuby a
Hajného. Jak už to v pohádkách bývá, vše dobře dopadne a taky Trautenberk je na Krakonoše krátký
a vždy je za své podvody a lsti nakonec spravedlivě potrestán.
Představení Divadla Radost nás jako vždy velice zaujalo a svým osobitým humorem příjemně
pobavilo.
Mgr. Pavlína Netopilová
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Víte, že vršek od láhve má větší cenu než celá láhev?
Víte, že Simpsonovi mají žlutou barvu, aby zaujali mezi programy?
Víte, že Eifelova věž byla stavěna od roku 1887 až do roku 1889?
Víte, že sv. Václav žil asi 28 let?
Víte, že Země je od Slunce vzdálená 150 000 000 km?
Víte, že Česko má 10 553 843 obyvatel? (k 1. 1. 2016)
Víte, že papír byl vynalezen v 3. tisíciletí př. n. l.?
Víte, že Rusko je stejně velké jako Pluto?
Víte, že T- rex měl vzduchové měchýře jako holub?
Víte, že Barack Hussein Obama je 44. prezident USA?
Víte, že USA má 930 720 588 obyvatel?(odhad k roku 2013)
Víte, že ptakopysk vás může uštknout?
Víte, že tuto stranu napsali V. Vrbík, H. Medřický, M. Holešinský?
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Ahoj!!!!!!!
Já jsem Gufy a jsem rasa westíka.
Miluji různé pamlsky, na kterých
jsem tak trochu závislý. Když
nedostanu nějakou dobrůtku,
nechce se mi nic dělat, i když po
mně někdo něco chce. Dnes se
mnou vyrazíte na celodenní výlet.

vv
v

Houpy, houpy,
Gufy papá kroupy.
Proč nemůžu papat
pamlsky???

NEMÁM RÁD
VODIČKU
!!!!!!!!

Pro dnešek
končím.
Dobrou noc!!

Eliška Hrabcová, Beatrix Stoneová (5. tř.)
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mazlíčci
West highland white teriér neboli
westík je plemeno psa. Jedná se
o teriéra, plemeno norníků.
Pochází z West Highland ve
Skotsku. Toto plemeno je
chovateli oblíbeno hlavně v
Severní Americe a v Evropě.
Pokud není věnována dostatečná
péče srsti, mohou se objevit
alergické nemoce kůže. Pejsci se
dožívají kolem 15 let. West
highland white teriér je
přátelský, hravý, aktivní a
učenlivý. Učí se rád, ale trvá mu
delší dobu, než správně váš
úmysl pochopí. Je to pes, který se
hodí do rodiny. K lovu se dnes již
nevyužívá. Je temperamentní a
má sklony dělat si nároky na
svého pána. Je to dobrý hlídač.
Se psy většinou toto plemeno
vychází dobře.Velkých zvířat
(krávy, koně) se bojí a většinou
na ně reaguje štěkotem.

Ahoj!!!!
Já jsem Mery, rasa německého křepeláka. Jsem
lovecký pes. Jsou mi 2 roky. Miluji běhání po lese
a aportování různých věcí. Někdy hledám v lese
zvíře, které můj páníček střelí na čekané. Miluji
různé pamlsky a taky lovecké zkoušky, kde plním
složité úkoly. Na dvou závodech jsem vyhrála 1.
místo. Můj páníček dva dostal poháry. Dnes se
mnou vyrazíte na lesní a barvářské zkoušky.

Německý křepelák je sebevědomý,
rezervovaný a osobitý pes s dobrým nosem a
Čekání na

vlohami pro lov. Křepeláci jsou klidní,

vyhlášení

přítulní, aktivní, poslušní a inteligentní, lehko

výsledků

se cvičí a jsou vhodní i pro začátečníky. Vůči
svému majiteli či rodině jsou oddaní a

zkoušek je

zbožňují je. K dětem mají velmi dobrý vztah a

únavné. Ach

leckteré jejich hry přetrpí. Ve svém domácím

jo!

prostředí jsou ostražití a jsou to dobří hlídači,
kteří hlasitě upozorní na každého
kolemjdoucího a v případě nutnosti jsou
schopní zasáhnout. Vůči cizím psům se
chovají většinou přátelsky a dobře se s nimi

Trocha

snášejí. Průměrně se dožívají 12-13 let, váží

pomazlení

asi 18-25 kg, psi jsou vysocí 48-54cm, feny
45-52 cm. Barva srsti křepeláků je hnědá a

neuškodí!!

červená. Přestože v rodné zemi Německu se
stále využívají jako lovečtí psi a aportéři,
v České republice a jiných zemích Evropy

Myslivec jak

jsou to hlavně společníci do rodiny. Hodí se

se patří!!!!

pro psí sporty a pro svou mírumilovnou
povahu se využívají i na canisterapii (metoda
kladného psychosociálního a působení na
potřebné osoby).
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MAŽORETKY DEJNA-MISTROVSTVÍ
SVĚTA V POREČI
Zuzana Poláčková a Simona Kršková, žákyně naší školy, se zúčastnily letošního mistrovství
světa mažoretek v Poreči. A dosáhly skvělého úspěchu!!! V duu získaly zlatou medaili. Navíc
Simona Kršková v sólu obsadila třetí místo. Družstvo kadetek přivezlo rovněž bronzovou
medaili. Všem moc blahopřejeme!!
Pro Zuzku a Simču jsme si připravili několik otázek:

Jaká pro Vás byla cesta?
Zuzka: Hodně dlouhá a ke konci nudná!
Simča: Byla dost náročná a dlouhá.
Jak byla silná konkurence? Které vystoupení se Vám nejvíce líbilo? (samozřejmě
kromě toho Vašeho)
Zuzka: Konkurence byla velká. Nejvíce se mi líbilo vystoupení Tom Krokodýl z
Ostravy.
Simča: Jako každý rok jsme měly soupeřů hodně. Nejvíce mě zaujala také skladba
Tom Krokodýl z Ostravy.
Očekávaly jste, že získáte zlato?
Zuzka: Ne, vůbec.
Simča: Očekávala jsem, že získám medaili, ale zlato mě hodně překvapilo.
Je těžké nacvičit takovou sestavu? Jak dlouho Vám nácvik trval?
Zuzka: Nácvik trval dlouho, protože jsme ze začátku cvičily úplně jinou sestavu.
Pak se plány změnily a s tou novou jsme nakonec zvítězily.
Simča: Každá sestava je ze začátku těžká, musíte
mít trpělivost a chuť neustále se zdokonalovat,
stále je co dolaďovat.
Kolik let chodíte do mažoretek?
Zuzka: 6 let
Simča: 6 let
Denisa Nováková,Viktorie Chudá (5. tř.)
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Žáci 4. třídy píší povídku ve stylu sci- fi

V měsíci říjnu jsme navštívili Planetárium v Brně, kde jsme zhlédli vzdělávací pořad Úžasné
planety. To nás motivovalo k napsání povídky na téma Jak jsem strávil/a víkend ve vesmíru.
Každý žák 4. třídy se pokusil o napsání zajímavého příběhu a musím říct, že se všem moc
povedl. Za všechny příspěvky jsem vybrala dva. Věřím, že se Vám, čtenářům Kuliočka, budou
líbit.
Tř. uč. Dana Horňáková

Jak jsem strávil víkend ve vesmíru
Dominik Bowers

Můj příběh začal v pátek večer.
Ten den jsme se ve škole učili o vesmíru. Seděl jsem
ve svém pokoji, točil jsem glóbusem a myslel na to,
že bych se rád podíval do vesmíru. Najednou se
glóbus rozsvítil. Zdálo se mi to divné, ale protože bylo
pozdě, musel jsem jít spát.
Ráno jsem se probudil a na zahradě stál létající talíř a u něho čekal Ufon a říká: „Přišel jsem ti
splnit tvoje přání.“ Dostal jsem skafandr a vzlétli jsme do vesmíru. Po několika minutách jsme
přistáli na Měsíci. Nevyskytovala se tam voda ani vzduch, jen prach, kámen a krátery. Vážil
jsem tam 6 krát méně než na Zemi!!!
Potom jsme se letěli podívat na Slunce. Kolem něho však bylo velké horko a žár, proto jsme
talíř otočili a letěli jsme k planetám. Nejdříve jsme navštívili Merkur, horkou suchou planetu
plnou kráterů, Venuše byla právě zakrytá žlutými mraky. Kolem rudé planety Mars jsme letěli
k Jupiteru, který byl tak obrovský, že by se do něj Země vešla víc než 1000 krát.
Poté jsme obdivovali prstenec kolem Saturnu. Poslední dvě planety byly Uran a Neptun, ale
já jsem chtěl vidět Pluto. Zakřičel jsem: „ Ať si říkají, co chtějí, pro mě budeš vždy
planetou!!!“
Domů jsme se vrátili až v neděli odpoledne. Jsem rád, že se mi splnil můj sen strávit pár dnů
ve vesmíru. Je to tam úžasné!!!
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Jak jsem strávila víkend ve vesmíru
Kamila Tomášová

V pátek v 16:00 hod. jsme odlétali.
Raketu řídil ježek. Moc jsem se těšila, jaké zažijeme dobrodružství. Už jsme byli ve vesmíru.
Chtěla jsem se podívat na Saturn, ale byla tam zima. Podívali jsme se tedy na Jupiter a Mars.
Jupiter byl krásně pruhovaný a Mars žlutooranžový. Líbily se mně obě dvě planety, ale
Jupiter víc. To také rozhodlo, přistáli jsme na
Jupiteru.
Najednou jsme viděli mimozemšťany. Házeli po
nás pomeranče.
Jeden z nich se zeptal: „ Nemáte johlajs?“
Terča se mě zeptala: „ Co je to za slovo?“
„Já možná vím. Asi chce rohlík.“
„ Tady máš rohlík se sýrem. Byla to moje
svačina,“ řekla smutně Terča.
Mimozemšťané se představili: „ Já jsem
Makaro, to je Mikara, tam je Mistráč, za mnou
je Zelenka a vedle mě je Jahůdka a náš král a královna se jmenují Ucháč a Beranda.“
Ubytovali nás v dýni. To jsem nečekala, že tu budou mít takové obrovské dýně. Vleze se do ní
koupelna, kuchyně, pokoj a sklep. Bylo to tu pěkné. Najednou byl večer a šli jsme spát.
Vzbudila jsem se v 7:00 hod. a šla jsem se podívat, jak to vypadá kolem dokola. Našla jsem
obchod se zmrzlinou. Měli okurkovou, paprikovou, granátovou a bramborovou. Dala jsem si
dva kopečky granátové.
Víkend na Jupiteru rychle utekl. Najednou byla neděle a museli jsme se vrátit domů.
Zamávali jsme mimozemšťanům, nasedli do rakety a hned jsme byli zase doma.
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UHODNI:
1. Jak je možné, že Číňané sní více rýže než Japonci ?
2. Jedna hlavička, jedna nožička. Hlavička když zčervená, konec nožky znamená.
3. Otec má tisíce synů, každému čepici sjedná a sobě nemůže.
4. Sedí panna v síti, oči se jí svítí.
5. Stojí krejčí na pasece, tisíc jehel s sebou nese.
6. Maličký sklípek, na dvou řadách slípek a červený kohoutek?
7. Nemá ruce, nemá nohy, přesto vrata otevírá.
8. Dvě sovy vedle sebe sedí, aniž o sobě vědí.
9. Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mě vidíš, nevidíš.
10. Otec krátký, máma krátká, děti jako pimprlátka.
11. Pan Novotný je nemocný. Doktor mu předepsal krabičku tablet, byly tam
červené a modré. Doktor řekl, ať je bere v tomto pořadí: ráno dvě červené a dvě
modré, odpoledne dvě červené a dvě modré a o půlnoci opět dvě červené a dvě
modré. Jednoho dne nešla elektřina. Byla půlnoc a pan Novotný si potřeboval
vzít léky. Na stole měl od každé barvy čtyři. Jak to udělal, aby měl jistotu, že si
dal dvě modré a dvě červené tablety?
12. Tímhle klíčem odemknete každou hezkou písničku.

Správné odpovědi najdete
na poslední straně časopisu.
Ágnes Bednaříková a Alžběta Křivánková (5.tř.)
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Pro nejmenší!!!!!!!!!
1. Listnatý strom (začíná na B)
2. V čem jsou schované hrášky (1. pád)

KŘÍŽOVKA

3. Velký pták, který začíná na O
4. Zvíře, které létá
5. Člověk ze Skotska je…. (1. pád)

Podepsané lístečky s odpovědí (tajenkou) vhazujte
do krabičky Kuliočka, kterou najdete ve vestibulu
školy.

Denisa Nováková, Viktorie Chudá (5. tř.)
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Vtipy
„Kam půjdeš, až vyjdeš školu?“ ptá se učitel žáka v deváté třídě.
„Na autobus.“
Učitel: „Studente, doufám, že vás už nikdy neuvidím opisovat.“
Student: „Taky doufám…“
Co je nejlepší čtyřnohý přítel člověka?
Postel.
Seděli námořníci v přístavní krčmě. Po půlnoci se jeden zvedl a přistoupil ke
kamarádovi: „Nepij už tolik, máš už celou hlavu rozmazanou.“
„Tati, můžu si číst, než usnu?“
„Dobrá, ale ani o minutu déle.“
Jak zdvojnásobit hodnotu trabantu?
Stačí mu naplnit nádrž benzinem.
Proč Robin Hood okrádal bohaté?
Protože chudí nic neměli.
Po ulici jde hošík s cigaretou v ústech. Potká jej starší pán a napomíná jej: „Co by
tomu řekl tvůj učitel, kdyby tě takhle viděl?“ „Jen klid, já ještě do školy nechodím.“
Matka povídá svým dvěma dětem: „Chci, aby v příštím roce žily v tomto domě dvě
hodné děti.“
„To je prima. Pak budeme čtyři!“
Jirka z Prahy je na prázdninách u babičky a poprvé vidí živé prase. „Babi, babi, to
prase mluví stejně jako tatínek, když spí!“

Alžběta Křivánková a Ágnes Bednaříková (5. tř.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řešení hádanek: 1. Číňanů je víc, 2. sirka, 3. dub, 4. žába, 5. ježek, 6. ústa, zuby a jazyk, 7. průvan,
8. oči, 9. tma, 10. hrábě, 11. každou tabletu rozpůlil a vzal si jen polovinu, 12. houslový klíč
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