KULIOČKO
Školní časopis žáků MZŠ Ždánice
1. číslo
listopad 2019
Jak se pozná podzim?
Když je země obuta
do hněda a do žluta,
listí zvolna opadává,
vlaštovka nám křídly mává,
vítr se opírá o vrátka,
k spánku se ukládá zahrádka.
Milí čtenáři, již třetí měsíc chodíme do školy, učíme se, připravujeme, píšeme
úkoly, zapojujeme se do různých činností1 školy

Malované na skle
23. října se třídy 8. A a B vypravily do zlínského divadla na večerní představení zbojnického
muzikálu Malované na skle. Tento již padesát let starý polský muzikál o známém slovenském
hrdinovi Jánošíkovi, který přebásnil Jarek Nohavica, byl pojat velmi zajímavě - lidová hudba
se prolínala s rockovou. Byli jsme uchváceni výkony všech vystupujících, kteří hráli, zpívali a
tančili s velkým nasazením. V úvodu jsme se dověděli, že vážně nemocnou houslistku, která
v doprovodném souboru hraje, musel zastoupit jiný hráč. Pár dní nato nás překvapila zpráva o
jejím úmrtí. Po představení jsme ještě jako bonus získali autogramy herců, kteří se s námi i
také ochotně vyfotografovali. A někteří z nás si i nezáměrně pochutnali na připraveném rautu
pro VIP hosty, jelikož se jednalo o derniéru tohoto představení.

Vytvořili: Medřický J., Holešinský M., Vrbík V., 8. B
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Mažoretky Dejna v Rusku
1. Simčo, slyšeli jsme, že jste se 3. týden v září zúčastnily nějaké vrcholné soutěže. Můžeš
nám o tom něco povědět?
Jednalo se o mezinárodní soutěž International Championship GRAND PRIX Majorette sport &
Twirling St. Petersburg, která se konala v ruském Petrohradu.

2. Jak se mažoretky z takového malého českého města dostanou na takové vrcholné
klání?
Jednoduše, přišla nám nabídka a naše vedoucí nás prostě přihlásily. Nebraly jsme to pouze jako účast
na soutěži, ale také jako možnost zajímavého poznávacího zájezdu.

3. V jakých kategoriích jste měly zastoupení?
Soutěžily jsme v kategoriích: solo - baton, duo - trio, miniformace, 2baton solo.

4. Byla v jednotlivých kategoriích velká konkurence?
Ano, v každé kategorii bylo až 30 dívek.

5. Které státy zde byly zastoupeny?
Soutěžily zde zástupkyně Chorvatska, Ruska, Běloruska, Maďarska, Korey, Slovenska, Moldavska,
Kazachstánu a dalších zemí.

6. Které žákyně naší školy reprezentovaly a popř. jak úspěšně?
Z naší školy jsme byly 4 a z toho 2 jsme dosáhly stupňů vítězů. Zuzana Poláčková přivezla zlatou
medaili v disciplíně se dvěma hůlkami a já jsem spolu se Zuzkou vybojovala bronz v duu. Úspěšně
reprezentovala i Barbora Zálešáková a Martina Klimková.

7. Jakým dopravním prostředkem jste jely do Petrohradu a jak dlouho Vám cesta
trvala?
Do Ruska jsme jely autobusem přes Polsko, Litvu, Lotyšsko a cesta nám trvala asi dva dny.

8. Měli jste možnost prohlédnout si i různá zajímavá místa tohoto města?
Jelikož jsme měly k dispozici českou průvodkyni, poznávání krás Petrohradu bylo o to jednodušší a
zajímavější. Zhlédly jsme: Zimní palác, chrám sv. Izáka, válečnou loď Auroru, Něvský prospekt,
muzeum Ermitáž a mnoho jiného.

9. A co nějaký nezapomenutelný zážitek ať už ze soutěže, či z pobytu vůbec?
Překvapilo nás vystupování hotelových hostů z Vietnamu, kteří se při jídle neuměli chovat, obtěžovali
nás, brali nám jídlo pod rukama a pak měli tu drzost, že nás klidně požádali, abychom je vyfotily, což
jsme samozřejmě odmítly.
Za rozhovor děkují Simoně Krškové – Vrbík V., Holešinský M., Medřický J., 8. B tř.
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Příprava langošů
15. října jsme v kroužku vaření připravovali langoše. Tentokrát se nás sešlo 18 dětí, takže
langošů bylo potřeba hodně. Paní učitelka Hrdá nám rozdala recepty, poučila nás o bezpečné
práci a vysvětlila postup. Zeptala se nás, kdo co chce dělat a přidělila jednotlivé činnosti.
Těsto paní učitelka musela připravit den předem, protože se muselo uležet. Poté jsme se
pustili do toho. Výsledek byl famózní. Všichni jsme si velice pochutnali.
Těsto: 0,25 l mléka, 2 vejce, 50 g droždí, 1 zakysaná smetana, 800 g hladké mouky, 1 lžička
soli.
Postup: všechny suroviny smícháme, těsto vložíme do mikrotenového sáčku vymazaného
olejem a necháme minimálně 2 hodiny kynout. Těsto vydrží v lednici až 20 dní. Poté
vytvarujeme placičky, které smažíme na oleji.
Potíráme: a) kečupem, strouhaným sýrem a česnekem
b) zakysanou smetanou, česnekem a sýrem
c) marmeládou

Vytvořila: Tereza Konečná, 7. tř.
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Básnické tvoření žáků 3. třídy
Podzim
Václav Müller

Na cestu do školy vzaly si aktovky

Podzim bude prima,

a s sebou kousíček bábovky.

když nepřijde zima.

Chodily spolu do školy i zpátky,

Pustíme si draky,

byly to totiž velké kamarádky.

ať proženou mraky.
Buřty, párky opečeme,

Porada v lese

bude pršet – utečeme!

Michal Hula
Dnes se sešel celý les,

Babí léto

pořádá se porada,

Lukáš Vrbík

u lesa se staví ves,

Po stromě skotačí roztomilá veverka,

každé zvíře nadává.

pod ní na trávě se vyhřívá ještěrka.
Babí léto krásně hřeje,

V čele medvěd, lesa pán,

na všechny se slunce směje.

přezdívaný velikán.

Motýlci si létají

Přišla také kmotra liška,

a děti je chytají.

právě vylezla z pelíška.

Kamarádky

„Co se stalo?“ zeptala se,

Vanessa Kosová

oči moudré, plné rad.

Žila – byla liška

Medvěd vzdychl na to krátce:

a s ní malá myška.

„Máme problém, je to znát!

V zahradě jim rostla pampeliška,

Lidé se zde zabydlují,

vedle strom a na něm šiška.

muži, ženy, rodiny.

Rády pozorovaly mraky

Mám jen strach o naše lesy.

a na podzim pouštěly draky.

Jak to bude vypadat?“

Zpracovala: Tereza Konečná, 7. tř.
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Úžasné zbraně starověku
Macuahuitl
Macuahuitl byl v podstatě velký dřevěný kyj s kusy obsidiánu zapuštěnými po stranách.
Vzhledem k tomu, že macuahuitl postrádal ostrý hrot, nemohl tedy být použit jako bodná
zbraň; ale zubaté řady obsidiánů mohly nepříteli způsobit hluboké roztrhání.

Chu Ko Nu
čínská zbraň, chu ko nu byla v podstatě předchůdcem automatické pušky, umožňovala
rychlou opakovanou palbu. Zajímavostí je, že chu ko byla naposledy použita v čínskojaponské válce (1894-1895), roky po vzestupu střelných zbraní. Kuše může v průměru zapálit
celkem 10 šipek během 15 sekund.

Řecký oheň
Řekové disponovali hrozivou zbraní. Říkalo se jí „řecký oheň“ a jednalo se o ničivou zápalnou
směs. Hmota, jejíž složení není dosud zjištěno, se nalévala do hliněných nádob a ty byly
vrhány proti nepřátelům. Když se nádoba nárazem rozbila, směs vzplála a oheň se šířil do
všech stran. Řecký oheň nešlo uhasit vodou, dokonce čím více se jí do něj lilo, tím více hořel.
Uhasit se prý dal jenom octem.

Vytvořil: Jan Medřický, 8. B
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Top 5 zajímavostí o vesmíru
1. Když se díváte na noční oblohu, díváte se do minulosti…
Hvězdy, které vidíme na noční obloze, jsou od nás vzdáleny několik desítek, nebo až
stovek světelných let (1 světelný rok = 9,460,528,400,000 kilometrů). Kvůli obrovské
vzdálenosti trvá velmi dlouhou dobu, než k nám světlo z hvězd dorazí a tím pádem na noční
obloze vidíte, jak dané hvězdy vypadaly v minulosti. Například Vega, nejjasnější hvězda v
souhvězdí Lyra a celkově pátá nejjasnější hvězda na obloze, je od naší Země vzdálená
„jen“ 25 světelných let, což je relativně blízko. To znamená, že na noční obloze se díváme na
světlo, které hvězda vyzařovala před 25 lety. V případě jiných hvězd však může jít o stovky
až tisíce let.
2. Všichni jsme stvořeni z hvězdného prachu
Může to znít jako špatný vtip, ale realita je taková, že téměř každý prvek nalezený na Zemi
byl vytvořen ve žhavém jádru hvězdy. A jelikož to vše vytvořilo v konečném důsledku
život, dá se říci, že i naše tělo je produktem hvězdného prachu. Známou frázi „prach jsi a v
prach se obrátíš“ můžeme v tomto smyslu brát opravdu doslovně. Zajímavostí je,
že NASA opravdu intenzivně studovala hvězdný prach.
3. V naší galaxii může být až 500 milionů planet vhodných pro život
Vědci, kteří zkoumají mimozemský život ve vesmíru, odhadli, že planet vhodných pro
život v Mléčné dráze, tedy naší galaxii, může být až 500 milionů. Tyto planety spadají do
takzvané obyvatelné zóny, což znamená, že jejich vzdálenost od jejich nejbližší hvězdy
je ideální pro život. Teplota není příliš vysoká a voda může existovat v kapalné podobě, ale
kromě toho jsou na této planetě správné chemické sloučeniny potřebné ke vzniku života.
Pokud si představíte, že ve všech dalších galaxiích existuje stejný počet planet vhodných pro
život, těžko věřit tomu, že jsme v celém vesmíru sami.
4. V naší galaxii je zhruba 400 miliard hvězd
Kromě naší nejbližší hvězdy, zdroje naší energie a světla, máme v galaxii nespočet dalších
hvězd. Mléčná dráha je podle odhadů tvořena zhruba 400 miliardami hvězd, které jsou od
naší Země vzdáleny několik světelných let.
5. V pozorovatelném vesmíru můžeme najít až 170 miliard galaxií
Pokud se Vám při předešlém odhadu o množství hvězd v naší galaxii zatočila hlava, tak v
případě počtu galaxií, které můžeme pozorovat z naší Země, budete mít co dělat, abyste si
vůbec dokázali představit to množství, i když zřejmě každý člověk s tím má problém.
Pozorovatelný vesmír je část vesmíru, kterou dokážeme pozorovat z naší Země za
použití současných technologií. V současnosti jde o Hubbleův vesmírný teleskop, který
určuje vzdálenost k nejvzdálenějšímu znatelnému objektu.
Zpracovala: Terezie Skoumalová, 7. tř.
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Počítačové hry
Sims 4: je čtvrtý díl série The Sims. Tato hra byla vytvořena v roce 2014. A také se zaměřuje
na vytváření a řízení sousedství, můžete si tam udělat i vlastního „simíka“, tedy vlastního
člověka. K této hře si můžete dokoupit i rozšíření.

Fifa 20: Letos se už vydal 27. díl série této fotbalové hry, ve které můžete hrát buď kariéru za
hráče, za svůj oblíbený tým, nebo dokonce hrát online třeba s někým z úplně jiné části země.
Tato hra také má výbornou trajektorii míče jako nikdy předtím.

Minecraft: je počítačová hra v otevřeném světě. Ve hře máte neomezenou svobodu. Tato
hra je napsaná v programovacím jazyce Java. Byla vyvinuta v roce 2009 Švédem Markusem
Perssonen. A také je nutné říct, že celý svět se skládá z kostek. V této hře můžete hrát ve
světě, kde jenom kreativně stavíte to, co vás napadne, nebo ve druhém světě bojujete o
přežití.

Vytvořil: Slavoj Krulíček, 5. tř.
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Víte, že…???
Víte, že oficiálně nejdelší válkou v historii byla válka mezi Nizozemskem a sicilskými ostrůvky? Ta
trvala od roku 1651 do roku 1986. Nebyly tam žádné oběti.
Víte, že Napoleon byl kdysi napaden králíky?
Víte, že parlament Islandu je nejstarším parlamentem na světě? Byl založen
roku 930.
Víte, že starověcí Egypťané používali ploché kameny jako polštáře?
Víte, že Stalin v podstatě vymyslel Photoshop? Joseph Stalin nechával
retušovat fotografie, ze kterých chtěl odstranit lidi, které chtěl zabít.
Víte, že Kim Čong-il napsal 6 oper?
Víte, že na počátku 1. světové války měly americké letecké síly 18 pilotů a 5-12
letounů?
Víte, že arabské číslice nebyly vynalezeny Araby, jak by se mohlo zdát, ale indickými matematiky?
Víte, že v době největšího rozkvětu římské říše pod ni patřily oblasti na rozloze 2,51 čtverečních
kilometrů? Nicméně, seznam největších říší v historii řadí tu římskou až
na 19. místo.
Víte, že pokusy o výpočet nejdelšího mírového období v dějinách lidstva
vedly ke smutnému výsledku? Za posledních 3000 let bylo pouze 240 let
bez války.
Víte, že návrh současné americké vlajky vypracoval student tamní střední školy Robert Kheft v rámci
školního zadání, za které obdržel známku B (naše 2-)? Když byla kresba vybrána jako symbol národa,
vlastenecký učitel změnil Robertovi známku na A+.
Víte, že Ústava Spojených států je plná pravopisných a gramatických chyb?
Víte, že každá ze dvou největších čínských válek si vyžádala více životů než dvě
světové války?
Víte, že v okamžiku největšího rozkvětu, v roce 480 p. n. l., bylo pod vedením
Perské říše 44 % světové populace?
Víte, že před začátkem 19. století se k výrobě zubních náhrad používaly zuby
mrtvých vojáků zabitých v bitvách?
Víte, že během dob ledových používali obyvatelé britských ostrovů lebky jako šálky na pití?
Víte, že mongolští bojovníci odebírali tuk z těl zabitých nepřátel, zapalovali jej a používali jako zbraň?
Víte, že tuto stranu vytvořili Vojtěch Vrbík, Jan Medřický a Matěj Holešinský?
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Neobvyklé sporty
Footgolf: stačí normální fotbalový míč, který se snažíte kopnout do jamky. Je to vlastně něco
podobného jako golf. Hraje se dokonce i v České republice. Je to dostupnější sport než třeba
golf. Dokonce se už konalo i 1. mistroství světa v Maďarsku.

Crossminton: je rychlý raketový sport původem z Německa. V České republice se začal
rozvíjet v roce 2010. Je seskládán z různých sportů např. squashe, tenisu a badmintonu.
Konají se i Mistroství světa a Evropy, dokonce Mistrovství Evropy v roce 2020 se bude konat
v České republice.

Wrestling s palci: byl vynalezen v roce 1974 ve Velké Británii. Palce závodníků musí být
zakleslé do sebe. Pak už se jen snažíte dostat palec protivníka k zemi. Ale také se může hrát
wrestling s palci u nohou. A to pak máte stejný cíl jako předtím.

Vytvořil: Slavoj Krulíček, 5. tř.
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Osmisměrka (téma škola)
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A E O T S
O T U Š D
Š Z G O D
K B V A S
O M Z R B
L E T H H
A T E M A
Z K R U Ž
T W X M S
Ě L O C V

A F K Í Ž W G
H P R H S K U
A Q O O H V M
F G U D P B A
P X Ž I A K L
I P E N Ž B M
T I K A E R A
Í T K O B Ý V
Á D R A O L P
I K H K L E Č

Hledej slova: minuta, rozvrh, škola, tuš, voda, matematika,
kružítko, tělocvik, brýle, sádra, guma, kroužek, hodina

Vytvořila: Terezie Skoumalová, 7. tř.
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VTIPY

V Monaku zakázali hrát fotbal kvůli se stále opakujícím autům. Každou chvíli jim míč vletěl
do Itálie nebo Francie.
Víte, jak se říká pirátovi se dvěma očima, rukama a nohama? Začátečník. ☺

Vytvořili: Holešinský M., Vrbík V., 8. B
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