Školní časopis žáků MZŠ Ždánice
2. číslo

prosinec 2012
VÁNOČNÍ SVĚT
Za oknem se vločky honí,
zvonky v dálce tiše zvoní
a s tromečky v celé zemi
sladce voní Vánocemi.

Veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a úspěchů v novém roce přeje
čtenářům Kuliočka
redakce časopisu.

OKÉNKO DO ŠKOLY
I v tomto školním roce chodil 5. prosince
školou Mikuláš se svou družinou. Na prvním
stupni jako každý rok proběhla projektová
výuka Čertí škola.
Děti přišly do školy v maskách čertíků, andělů a
Mikulášů. Tam na ně netrpělivě čekaly čertí paní učitelky,
samozřejmě v kostýmech čertic.
V čertí škole se učili žáci matematiku, český a anglický
jazyk, prvouku, výtvarnou a hudební výchovu a pracovní
činnosti. Všechno bylo ale tak trochu jiné. V matematice
zjišťovaly, kolik čerti nakoupili dobrot na svou oslavu,
kolik stál čertí nákup, jak dlouhá je chodba v pekle a o
kolik dětí dostane letos do výslužky více uhlí než loni.
Řešily šifry, rébusy a skládačky s čertí tématikou. Četly pohádky a příběhy o čertech, zpívaly
čertí písně, tancovaly, malovaly či kreslily…
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VÁNOČNÍ TEST
1.„Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses
medvědem."Legendární výrok pochází z pohádky:
a) Mrazík
b) Šíleně smutná princezna
c) Byl jednou jeden král
2. „Při zatýkání tři vojáky zranil, dva pohmoždil a jednoho zesměšnil."
Odkud pochází tento legendární výrok?
a) Honza málem králem
b) O princezně, která ráčkovala
c) S čerty nejsou žerty
3. Jak se jmenovala Pyšná princezna?
a) Lada
b) Krasomila
c) Liběna
4. „Vařečku! Tu menší!" přikazoval kuchař v pohádce:
a) Byl jednou jeden král
b) Pyšná princezna
c) Princezna se zlatou hvězdou na čele
5. „Já jsem malej, ale šikovnej!" Z které Troškovy pohádky pochází tento
výrok?
a) O princezně Jasněnce a létajícím ševci
b) Z pekla štěstí
c) Princezna ze mlejna
6. „Já už to vím." Z které pohádky pochází tato píseň?
a) Šíleně smutná princezna
b) Princezna se zlatou hvězdou na čele
c) Pyšná princezna
7. Která z následujících písní nezazněla v pohádce Šíleně smutná princezna?
a) Svítí slunce nad hlavou
b) Jedním tahem
c) Slza z tváře padá.
8. Jak se jmenuje hlavní představitel z pohádky Anděl Páně, kterého ztvárnil
Ivan Trojan?
a) Theofil
b) Petronel
c) Gabriel
Správné odpovědi najdete na poslední straně časopisu.
Viktorie Novotná a Vendula Rozsypalová (6. B)
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Něco pro
všechny
V tomto čísle máme i
něco pro deváťáky.
Pokud stále ještě
váháte, kam budou
směřovat vaše kroky
po ukončení základní školy, máme pro vás
inspiraci.
Beran (21.3. – 20.4.)
Jsi kariérista, soutěživý, ambiciózní a chceš být v každém případě nejlepší. Každý úkol musí
být splněn a nezastavíš se, dokud vše nebude hotové. Rád utrácíš, a tak potřebuješ práci,
která ti vydělá dostatek peněz na zábavu. Byl bys dobrý šéf, skvěle ti půjde podnikání, ale
neztratíš se také jako realitní makléř či bankéř. Potřebuješ především práci, která nebude
nudná a můžeš při ní využít svou kreativitu.
Býk (21.4. – 21.5.)
Také ty dotáhneš každý úkol do konce a nezastavíš se dřív. Nezajímá tě, kolik času to bude
stát a nic pro tebe není nemožné. Jsi pilný, pracovitý, spolehlivý, klidný a vše děláš pořádně.
Máš skvělou intuici a dokážeš se rozhodovat i pod tlakem. Nejlépe se pro tebe hodí práce
učitele, novináře, bankéře nebo doktora.
Blíženci (22.5.- 21.6.)
Jsi chytrý, vynalézavý, komunikativní a velmi zvídavý. Rád utrácíš a neřešíš, že do příští
výplaty nevydržíš. Potřebuješ práci, která bude zajímavá a dobrodružná. Byl bys skvělý
moderátor, reportér, spisovatel, právník, soudce nebo novinář.
Rak (22.6.- 22.7.)
Jsi pracovitý, pečlivý, spolehlivý. Nevadí ti žádná práce, dokonce ani ta manuální. Rád
sloužíš lidem, kteří to potřebují. Byl by z tebe skvělý ošetřovatel, popř. rehabilitační sestra,
zahradník, veterinář či politik.
Lev (23.7.-22.8.)
Jsi energický, pracovitý, kreativní a nápaditý. Nemáš rád, když ti někdo rozkazuje, ale na
druhou stránku dokážeš skvěle organizovat ostatní. Nejlépe se budeš cítit v jakékoliv
vedoucí pozici, ale máš potenciál být i hercem, učitelem, restauratérem či ekonomem.
Panna (23.8.-22.9.)
Jsi pečlivý, zvídavý, dokážeš organizovat a dokážeš se všechno naučit. Jakmile něco nevíš,
hned si to zjistíš, takže se celý život učíš novým věcem. Jsi nadměrně všímavý a dokážeš
všem poradit. Byl by z tebe dokonalý poradce v jakémkoliv oboru, psycholog, učitel, kritik,
veterinář či lékař.
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Váhy (23.9.-23.10.)
Umíš pracovat velmi tvrdě, rád pracuješ s lidmi v kolektivu, ale očekáváš uznání za své
nápady. Jsi upovídaný a rád se posloucháš. Mezi vhodná zaměstnání se řadí úředník,
skladatel, scénárista, sochař, módní návrhář, policista, soudce nebo architekt.
Štír (24.10.-22.11.)
V práci potřebuješ být respektován, ale za to jsi neobvykle všímavý, dokážeš se do
jakéhokoliv úkolu plně vložit a neskončíš, dokud ho nedořešíš. Zvládneš se soustředit klidně
celé hodiny a jsi odhodlaný do všeho skočit po hlavě. Byl bys úžasný psycholog, policista,
doktor nebo vědec.
Střelec (23.11.-21.12.)
Jsi neúnavný, pracovitý a vynalézavý. S každým problémem si dokážeš poradit a neskončíš,
dokud vše nebude hotové, a to i za cenu, že tomu budeš muset obětovat svůj soukromý
život. Máš skvělé nápady a dokážeš je dokonale podávat ostatním. Mezi ideální zaměstnání
patří obchodník, umělec, politik, úředník na vyšší pozici nebo kaskadér.
Kozoroh (22.12.-20.1.)
Miluješ těžké úkoly a nikdy se ničím nenecháš odradit. Jsi odhodlaný vše dotáhnout do
zdárného konce, ale přitom dokážeš říct, kdy něco nezvládneš. Mezi nejoblíbenější
zaměstnání patří učitel, bankovní poradce, realitní makléř, lékař či právník.
Vodnář (21.1.-20.2.)
Jsi nápaditý, ochotný, loajální a potřebuješ určitou volnost. Byl bys skvělý spisovatel,
novinář, učitel nebo letec. Rozhodně se také neztratíš na informacích nebo tam, kde můžeš
radit ostatním lidem.
Ryby (21.2.-20.3.)
Rád pomáháš ostatním a chceš být za každou cenu nápomocný. Jsi pracovitý, loajální,
spolehlivý, dochvilný a oddaný. Byl by z tebe dokonalý sociální pracovník, poradce, právník,
veterinář, lékař, popř. zdravotní sestra.

Jana Dolínková (8. A) a Kateřina Buchlovská (8. B)
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Dokončení příběhu na pokračování
V minulém čísle časopisu jsme rozepsali článek, který jste se měli pokusit dokončit. Nejrychleji
zareagovali žáci 3. třídy, kterým děkujeme za spolupráci a jejichž práce uveřejňujeme jako první.
Těšíme se na vaše další zajímavá vypravování.
Pro oživení uvádíme nejprve náš úvodní text:

Olda a Zdenda
Ahoj holky a kluci. Jmenuju se Olda Kotrba. Přistěhoval jsem se z nedalekého města
Bodlákov do vesnice Trávníčkov.
Můj první školní den v Trávníčkově byl hrozný. Hned v autobusu, kterým jsem měl
každodenně jezdit do školy, na mě všichni zírali. Sedl jsem si na
nepohodlnou sedačku a poslouchal, jak si o mně všichni špitají.
Autobus zastavil a my vystoupili před mohutnou stavbou, která
vypadala jako vězení. Vězení to však nebylo. Bylo to něco horšího.
Škola! Seskupovaly se před ní houfy žáků, kteří čekali na roztřídění tříd.
Náš kolektiv dostal třídu naproti ředitelny, takže nikdo nadšením
neoplýval.
Při seznamování se spolužáky se mě každý vyptával, odkud a proč jsem se přistěhoval
právě do Trávníčkova. Ve třídě se mi líbila jedna holka, měla světlé husté vlasy, modré oči a
štíhlou postavu. Ale dívala se na mě, jako bych byl nejtrapnější člověk na světě. Ani u kluků
jsem moc velký úspěch neměl. Na uvítání mi rozházeli učebnice po celé třídě. Bylo na první
pohled znát, že mě berou jako konkurenci. Zřejmě se ta holka líbila úplně všem.
Konečně odeznělo poslední zvonění. Všichni šli znaveni domů. Byl jsem kousek od školy,
když najednou vidím své nové spolužáky, jak si dovolují na nějakého mladšího kluka. Co teď?
Na čí stranu se mám postavit? Nebo mám dělat, že nic nevidím? Vykročil jsem směrem
k nim…
Michal Malík, žák 3. třídy
Vykročil jsem směrem k nim a řekl jsem jim, jestli se nestydí dovolovat si na mladšího kluka.
Vtom se skupinka kluků otočila ke mně a začala rvačka. Paní učitelka vycházela zrovna ze
školy, a když viděla, jak se kluci perou, hned šla k nim. Velmi je pokárala a trvala na
usmíření. Mladší chlapec jménem Zdenda poděkoval, že se ho Olda zastal, a od té doby z nich
byli nejlepší kamarádi.
Eva Krulíčková, žákyně 3. třídy
Řekl jsem jim, ať ho nechají na pokoji. Nechali ho a vrhli se na mě. Ten mladší kluk jim
podrazil nohy a já začal utíkat k autobusové zastávce. Když jsem se zastavil, zjistil jsem, že
ten kluk běžel za mnou. Tak jsem se ho zeptal, jak se jmenuje. Odpověděl: „Jmenuji se
Zdenda. A ty?“ „ Já jsem Olda.“ Přijel autobus, tak jsme se rozloučili. Druhý den ráno jsem
v autobuse neseděl sám, sedla si vedle mě ta hezká holka a povídá: „Ahoj, jsem Anna. Byl jsi
ohromně statečný, když jsi včera zachránil mého malého brášku.“ „To byl tvůj bráška?“ divil
jsem se. Když jsme vystoupili z autobusu, šli jsme do školy. Ve třídě jsem si sedl do přední
lavice, vedle mě si sedla Anna. Pak přišli naši spolužáci a zazvonilo. Všichni se po sobě dívali
a divili se, že sedím s Annou. Po druhé hodině byla velká přestávka. Kluci byli na mě
naštvaní. Anna se mě ale začala zastávat: „Já se rozhodnu sama, s kým budu chodit.“ Pak
zazvonilo a začala hodina. Vtom jsem se probudil a zjistil, že se mi to jenom zdálo. Že jsem
zase v Bodlákově a začaly prázdniny.
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Jan Mlejnek, žák 3. třídy
Zastavil jsem se a otočil k novým spolužákům. Přísným hlasem jsem se zeptal: „ Je to
normální dovolovat si na mladšího kluka?“ Měl jsem trochu strach, ale nedával jsem nic na
sobě znát. „Co je ti do toho? A starej se o sebe!“ volali na mě spolužáci. „Je mi do toho
hodně, nelíbí se mi, že se moji spolužáci chovají jak hloupí kluci. Jsem tady sice nový, ale
nebojím se vás!“ dal jsem ruce v bok a přísně jsem se na ně podíval. Čekal jsem, jak budou na
tohle reagovat. „No, no! Už se tě bojíme,“ chechtali se spolužáci. Nechali mladšího kluka na
pokoji a pomalu odcházeli. Sem tam se otočili a něco na mě pokřikovali. Neposlouchal jsem
je. Obrátil jsem se k mladšímu klukovi: „ Jsi v pořádku?“ „Ano, jsem! Jmenuji se Olda.
Budeme kamarádi?“ podíval se na mě ten kluk. „Budeme, jmenuji se Zdenda. Příště, až si
budou dovolovat, stačí říct, že jsi můj kamarád. A já si to s nimi vyřídím!“ Vydal jsem se
domů a měl jsem dobrý pocit, že jsem dnes pomohl novému kamarádovi.
Bára Šefferová, žákyně 3. třídy
Vykročil jsem směrem k nim a řekl jsem: „Nechte ho být, zbabělci!“ Kluka hned pustili a šli
za mnou, já jsem trnul, co se bude dál odehrávat. Měl jsem strach, ale nedával jsem ho na
sobě znát. Než jsem se nadál něco udělat, přiběhla ta hezká holka a utěšovala vystrašeného
kluka, byl její mladší bráška. Uličníci utekli, asi se nechtěli prát před holkou. Já jsem oba
pozval do cukrárny a měl jsem první kamarády v nové škole.
Tereza Holečková, žákyně 3. třídy
Křikl na svoje spolužáky: „ Nechte ho na pokoji!“ Kluci odešli, a tak se spolu skamarádili.
Olda říká: „Jak se jmenuješ?“ „Já se jmenuji Zdenda,“ odpověděl. „ Já se jmenuji Olda.
Budeme kamarádi?“ Zdenda odešel a přišla ta holka, která se Oldovi líbila. „Ty jsi byl skvělý,
jak jsi to těm klukům nandal,“obdivovala ho. „ Jak se jmenuješ?“ zeptal se Olda. „Já se
jmenuji Katka.“ A tak měl i kamarádku. To tedy nebyla nejhorší škola na světě. Právě skvělá.
Hej! „Chceš jít se mnou do cukrárny?“ nabídl Olda Katce. „ Ano, moc ráda.“
Eliška Rosotová, žákyně 3. třídy
Vykročil jsem směrem k nim a vykřikl jsem na ně: „Nechte ho na pokoji, když vám nic
neudělal! Jak by se vám líbilo, kdyby vás taky někdo šikanoval?“ Mou reakci slyšela krásná
dívka jménem Michaela, která se na nás spolu se svým bratrancem Zdendou dívala zpoza
keře. Velmi se divila, když viděla svého nového spolužáka Oldu, jak toho mladšího kluka
brání.
Náhle však stál uprostřed nich Zdenda a pomáhal Oldovi. Ale Zdenda se na něj jen usměje a
kluci pak odběhli a ten mladší kluk, který se jmenoval Matěj, jim poděkoval a utíkal rychle
domů. Olda se zeptá: „Jak se jmenuješ?“ „Jmenuji se Zdenda.“ I Michaela šla za Oldou a ptá
se: „Nechceš se mnou sedět v lavici?“ Olda se trošku začervenal, ale pak řekl: „Ano, rád bych
s tebou seděl v lavici“. Zdenda pak vykřikl: „Ale příští rok si zamlouvám, že budu sedět
s tebou já.“ A od té doby byli Olda se Zdendou nejlepší kamarádi.
Když pak přišli další den do školy, tak měli ve třídě moc balonků. Olda se Zdendou nevěděli,
co to má znamenat. Pak k nim přišla paní učitelka a povídá: „Gratuluji, hoši!“ Kluci nevěděli,
co na to mají říct. Ale paní učitelka povídá: „Kdyby nebylo tady Matěje, tak tady žádné
balonky nejsou. Matěj nám totiž řekl, že jste ho zachránili před šikanou. Ti zlí kluci byli za
svůj čin potrestáni.“
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Něco pro nejmenší
Najdi 8 rozdílů

Vybarvi si stromeček a sněhuláka

SOUTĚŽ:
Poznáš jména pohádkových postav? Pokud ano, napiš je na lísteček a odpovědi vhoď do
krabičky Kuliočka ve vestibulu školy. Nezapomeň se podepsat a uvést třídu.

1……………………..…..

2 ………………………

4……………………………

3…………………………

5………………………………………

Výherci z minulého čísla:
Ágnes Bednaříková (1. tř.), Tereza Holečková (3. tř.) a Eliška Rosotová (3. tř.)
(Kateřina Buchlovská 8.B)
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Perličky našich žáků

aneb

To nevymyslíš

Závorky v příkladech odstraníme vygumováním.
Větu jsem rozebral tak, že z ní nic nezbylo.
Svatojánská muška je brouček s reflektorem.
V matematice se se mnou na napovídání počítat nedá.
V chemii se učíme vybuchovat.
Dnes jsem připravený na všechno - i na pětku.
Kdyby měla srnka rohy, byl by z ní úplný jelen.
Škola má pro mne velký význam. Mám tam kamarády a neprší tam.
Známe dva způsoby pohřbívání – zakopat a zahrabat.
Sámo byl francký novinář.
Heslo dne: „Ve zdravém těle zdravý puch.“
„ Ve zdravém těle zdravý vzduch.“
V římské armádě bojovali kryťáci, lučištníci, mečaři, vojáci na koňách a těžkooděnci s tanky.
Křesťanství se šířilo od Indie a došlo až do Ždánic.
Arabové přinesli do Evropy cukr, sůl a pepř. Byli dobří v práci, protože měli zlatý ručičky.
Arabové do Evropy donesli brambory a víru. Vylodili se v Turecku a jejich bůh je Turek.
V cimbálové muzice hrají housle, trubka, bubny a medicimbál.
Dominantou Václavského náměstí je socha sv. Petra.
Patriciové byly holky a plebejové kluci, kteří spolem bojovali.
Typickým znakem řecké architektury byly sloupy a fretky.
Báje – to je kniha z bible, bajka – to je nějaká básnička, třeba Polednice.
Na Slovany útočili Avataři.
Nejraději čtu knížku Babička od Josefa Lady a Vílu Amálku od Boženy Němcové.
--------------------------------------------------------------------------------------Výsledky Vánočního testu : 1.a), 2.c), 3.a), 4.c), 5.c), 6.a), 7.a), 8.b)
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David Valenta (7. A)

