KULIOČKO
Školní časopis žáků MZŠ Ždánice
2. číslo

prosinec 2015

Krásné a pokojné Vánoce, hodně zdraví, lásky, štěstí a úspěchů
v novém roce Vám přeje redakce časopisu.

Ředitel školy
Prosincové Kuliočko vychází v době adventní. Ta kromě jiného symbolizuje i rozjímání a vzpomínání.
Vím, že mladí lidé nejsou nadšeni, když jim starší začnou vyprávět, co bylo za jejich mladých let, co
všechno museli, co si nemohli dovolit, jak museli pomáhat a poslouchat,… Přesto si jedno
vzpomínkové srovnání dovolím. Nedávno jsem v jednom dni potkal tři žáky naší školy, jak venčili psy.
Před 40 či 50 lety by to byl jev nevídaný. Tehdy pobýval pes na dvoře, hlídal stavení a hospodářství,
do bytu se neodvážil. Pokud by někdo šel se psem na vodítku, byl by považovaný za podivína. Školáci
trávili čas sportováním, pobytem v lese, na hřišti, v přírodě. Dovedli vzít do rukou jakékoliv nářadí,
byli manuálně zruční, netrpěli alergiemi a virózami. Byli otužilí, fyzicky zdatní. V tělocviku necvičili
jenom ti, kteří měli ruku nebo nohu v sádře. Neznali jsme omluvenky typu: „14 dní necvičit“, nebo
dokonce „uvolněn z výuky tělesné výchovy na I. pololetí“. Televize teprve začínala vysílání, nebyly
mobily, počítače, tablety, u kterých se jenom sedí nebo leží bez znatelného pohybu a námahy. Proč
to všechno píši? Několikrát jsem v posledních dnech nahlédl do tělocvičny, kde jsem viděl přesný
opak výše uváděného. Polovina třídy nezvládne kotoul vzad, po dvou minutách běhu je většina
cvičících zadýchaná, vytrvalostní běh na školním hřišti připomíná rychlejší chůzi plnou nářků, výmyk
na hrazdě bez pomoci alespoň dvou asistentů zvládne možná každý desátý žák. O přítomných
necvičících (většinou z malicherných důvodů) ani nemluvím. Vím, že čas se nemůže vrátit ani zastavit
a že vymoženosti moderní doby usnadňují lidem život. Vedou však také k pohodlnosti, mnohdy i
lenosti. Člověk je ovšem součástí přírody, v níž je všechno živé v neustálém pohybu. Těla rostlin a
živočichů jsou fyzicky namáhána, čímž nabývají na odolnosti. Ne nadarmo se od 19. století rozvíjely
sport a tělovýchova s heslem: „Ve zdravém těle, zdravý duch“. Mám dojem, že nás obojí pomalu
opouští.
Nesluší se jenom vzpomínat, naříkat a kritizovat. Jsou i jevy ocenitelné. Jedním z nich je určitě
disciplinované chování našich žáků. Všímají si ho návštěvníci školy, sledujeme ho i při
mimovyučovacích akcích, které organizují učitelé – návštěvy divadel, exkurze atd. Pokud ukázněnost
bude pokračovat i nadále, bylo by to poprvé za posledních dvacet let, kdy u nás ve škole žádný žák
nebude mít na vysvědčení sníženou známku z chování. Do konce školního roku je však ještě daleko,
nesmíme nic zakřiknout.
Stejné uznání zaslouží i pravidelné příspěvky žáků a zaměstnanců školy na konto adventních
televizních koncertů. Sbírka se uzavře až 18. prosince, ale už teď je zřejmé, že bude opět úspěšná tak
jako v předcházejících letech. Naše škola se do této akce zapojuje už od roku 1999. Za uvedené
období jsme vybrali a zaslali celkem 142.111,- Kč. Nejvíce v loňském roce - 14.000 Kč. Peníze se
dostanou k potřebným lidem, budou použity na charitativní účely. Stejný význam však má i projevená
snaha pomoci a připomenutí skutečnosti, že i přes nářky a častou nespokojenost se nemáme špatně.
Při sledování televizních koncertů se přesvědčujeme, kolik lidí je postižených, trpících, opuštěných.
Vánoce se už opravdu přiblížily. Dala by se opakovat slova o nejkrásnějších svátcích roku, o klidu,
zdraví, pohodě. Věřím, že budou platit ve všech vašich rodinách. Dobré vztahy mezi lidmi by však
měly panovat nejenom o svátcích, ale po celý rok. Můžeme se o ně alespoň sami vlastním přičiněním
pokoušet.
Přeji hezké Vánoce, hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2016.
F. Markus
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Okénko do školy
Příběhy bezpráví
V pondělí 16. listopadu se žáci druhého stupně zúčastnili 11. ročníku „Příběhů bezpráví“,
projektu, který se letos týkal roku 1968, kdy nám sovětská armáda spolu s dalšími vojsky
dřívější Varšavské smlouvy poskytly takzvanou „bratrskou pomoc.“ V první části besedy jsme
zhlédli dokumentární film o průběhu okupace tehdejšího Československa, o chaosu, strachu,
ale i odhodlání lidí v tak těžké době. Poté nám už své zážitky z osmašedesátého roku
sdělovali pamětníci tehdejších událostí - Josef Medřický (velitel vojenského útvaru v
Bučovicích) a Zdeněk Langášek (člen pohraniční stráže).

Martin Otradovec (8. A)

Planetárium
V polovině listopadu se žáci z 1. a 2. třídy vydali na exkurzi do brněnského planetária.
Výukový program „Polaris“ vyprávěl o severním a jižním pólu, o polárním dnu i noci. Děti
příběhem provázel tučňák James putující z jižního pólu a medvěd Vladimír přicházející z pólu
severního. Oba zvířecí hrdinové pozorují vesmír a snaží se ověřit si jako vědci všechny své
nápady. Filmový příběh všechny přítomné nadchl a zároveň poučil. Na závěr krásného
dopoledne si děti nakoupily i drobné suvenýry.

Mgr. Isabela Klečková
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Kouzelná flétna
Dne 20. října jsme se společně s našimi kamarády vydali do Divadla Radost v Brně na
představení Kouzelná flétna. Pohádkový příběh inspirovaný dílem světoznámého W. A.
Mozarta nás všechny velmi zaujal, zvláště když skončil vítězstvím lásky a dobra. Domů jsme
tak odcházeli plni zážitků z překrásné hudby, nádherných kostýmů a příjemného divadelního
prostředí.

↑

M. Klimková, B. Zálešáková, K. Uhýrková (5. tř.)

Jak je důležité míti Filipa

↓

V pondělí 23. 11. se naši „sedmáci a osmáci“ rozjeli za kulturním zážitkem do Mahenova
divadla, a to na komedii anglického dramatika Oscara Wilda - Jak je důležité míti Filipa. Po
příjezdu do Brna jsme ještě stihli gurmánský zážitek, nějakou tu pizzu, gyros a jiné „dobroty“.
Poté jsme si již sedli do luxusního lože a představení začalo. Pro většinu z nás to byl
neskutečný zážitek, jelikož moc často do divadla nechodíváme. Ten večer jsme se opravdu
nasmáli. Proto doufám, že se ještě letos na nějakou veselohru společně vydáme.

Mikulášská obchůzka
V pátek 4. prosince procházel naší školou Mikuláš se
svojí družinou – dvěma milými andílky a pekelnými
čerty. Žáci je už od rána netrpělivě vyhlíželi, někteří se
skutečně obávali. V každé třídě se totiž našlo pár "hříšníků
a zapomnětlivců". Těm pak Mikuláš promluvil do duše. Po
jeho pokárání se jmenovaní čertům podepsali na listinu

hříšníků. Všichni ale vzápětí slíbili, že se polepší.
Jaroslav Duroň (8. A)
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Mikulášský turnaj v kopané
Stává se u nás již tradicí, že se v adventním čase koná Mikulášský turnaj v kopané pro
děti z 1. až 4. třídy. A tak jsme se v pátek 4. 12. sešli ve velké tělocvičně, abychom si nejen
zasportovali, ale také zjistili, kdo se letos zmocní tradičního putovního poháru.
Bojovalo se ve dvou skupinách. Ta první patřila žákům 1. a 2. třídy, kde mezi sebou
soupeřili fotbalisté – Rychlí gepardi, TJ Kovo Ždánice a Ninjové. Druhou skupinu tvořili
sportovci ze 3. a 4. třídy, což byli Drtiči, Dragons, Červení panteři a Ocelové pěsti.
Všechna zúčastněná družstva se připravovala na zápasy velmi poctivě a věnovala
tréninku značné úsilí a také hodně času. A jak to všechno dopadlo?
Putovní pohár získali Drtiči ze 3. třídy, kteří podali výborný výkon ve všech zápasech.
V první skupině náleželo vítězství družstvu – TJ Kovo Ždánice, žákům z 2. třídy. Všichni
sportovci dostali na závěr sladkou odměnu a vítězná družstva si odnesla diplom i drobnou
věcnou cenu.
Celý turnaj nám pomohl rozhodovat náš známý a nám věrný rozhodčí pan ing.
Vladimír Slivka. Poděkování patří také všem malým sportovcům, neboť se během celého
sportovního klání chovali opravdu skvěle a sportovně. Všem vítězům gratulujeme!!!
Mgr. Pavlína Netopilová

Projekt „Čertí škola“
V pátek 4. 12. proběhl na 1. stupni naší základní školy již tradiční projekt „ Čertí
škola“. Každoročně se děti na tento den těší, protože se mohou převléknout za malé čertíky,
andílky a Mikuláše a hravou formou se učí.
Naši malí prvňáčci si s pomocí obrázků a prvních písmenek, která již znají, přečetli
příběh o čertech, zvládli však i čertí diktát a počítali čertí příklady. Zkušenější „druháci“ četli
příběh o biskupu Mikulášovi, doplňovali mikulášskou básničku a v matematice vyřešili
spoustu čertích slovních úloh. Také třeťáci se seznámili s příběhem biskupa Mikuláše, do
textu doplňovali pravopisné jevy, řešili i kvíz na základě přečteného textu. V matematice si
zahráli čertí bingo a počítali čertí příklady, v angličtině si složili obrázek St. Nicholase, zahráli
si mikulášské pexeso a zároveň se učili nová slovíčka. Ti nejstarší, naši čtvrťáci, si procvičovali
čertí slovní druhy a opravovali čertí test, který byl plný chyb. V matematice soutěživou
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formou procvičovali čertovské příklady, v prvouce na ně čekal čertí A – Z kvíz.
Celé dopoledne se v každé třídě zpívaly čertí písničky a učily se čertí tanečky, vyráběli
se papíroví čertíci a andílci. Součástí zajímavého dne byla také návštěva Mikulášovy družiny,
kterou tvořil Mikuláš, dva andělé a dva čerti. Za básničky, písničky a tanečky byly děti
odměněny sladkostmi. Ti zlobivější se však museli podepsat na seznam hříšníků a slíbit, že se
polepší.
Tento den se všem dětem moc líbil, odnesly si z něj spoustu krásných zážitků a jistě
na něj budou dlouho vzpomínat.
Mgr. Dana Horňáková

Projekt výuky první pomoci pro prvňáčky

Dne 1. 12. 2015 proběhl v 1. třídě MZŠ „Projekt výuky první pomoci pro prvňáčky",
který pod záštitou hejtmana pořádala Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje s
firmou Zentiva Group a.s.
Děti se v průběhu dopoledne seznámily se zásadami poskytování první pomoci, a to v
situacích, jež bezprostředně ohrožují lidský život.
Záchranář pan Michal Vodička všem přítomným ukázal, jak se chovat při poskytování
první pomoci druhé osobě, je - li ta ohrožena na životě, a jak přivolat záchrannou službu.
Všechny informace byly žákům podány zábavnou formou, přiměřenou jejich věku.
Záchranář velmi rychle navázal s dětmi kontakt, získal si jejich důvěru a ty s ním pak ochotně
spolupracovaly. Největší sympatie si však získal modrý plyšový pacient Quido, kterého chtěli
všichni malí prvňáčci zachraňovat.
Myslím, že tento smysluplný projekt děti zaujal a zároveň poučil.
Mgr. Isabela Klečková
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Vánoční kvíz
Máte rádi Vánoce? Vyzkoušejte si tedy, co o nich všechno víte.
1) Co je to Štědrý den?
a) první svátek vánoční, slaví se 25. 12.
b) hlavní vánoční svátek, den, kdy se narodil Ježíš Kristus
c) poslední den přípravy na vánoční svátky a zároveň vrchol Vánoc v Česku
2) Co je to Boží hod vánoční a kdy se slaví?
a) hlavní vánoční svátek, slaví se narození Ježíše Krista; 25. 12.
b) druhý vánoční svátek, oslavuje se rodina a dobré jídlo; 25. 12.
c) hlavní vánoční svátek, slaví se narození Ježíše Krista; 26. 12.
3) Co je to svátek sv. Štěpána?
a) oslavuje se prvomučedník svatý Štěpán
b) druhý svátek vánoční, oslavuje se svatý Petr
c) třetí svátek vánoční, oslavuje se svatý Štěpán
4) Kdy se do českých domácností dostal vánoční stromeček?
a) ve 40. letech 19. století
b) v 80. letech 19. století
c) v 50. letech 20. století
5) Proč je ryba tradičním českým pokrmem štědrovečerní večeře?
a) ryba je postní jídlo a zároveň symbol křesťanství
b) ryba je symbol bohatství a přinese peníze do rodiny
c) ryba je postní jídlo a zároveň symbol islámu
6) Proč si dáváme pod talíř při štědrovečerní večeři kapří šupinu?
a) přinese nám štěstí
b) přinese nám dostatek peněz
c) zaručí nám kapra i k další štědrovečerní večeři
7) Kdy se mají začít na Štědrý den podle křesťanské tradice rozbalovat dárky?
a) když se objeví první hvězda na nebi
b) když dojíme večeři
c) když se dodíváme po večeři na vánoční pohádku
8) Doplňte správně slovo v textu koledy - Narodil se Kristus pán
Z života čistého, z rodu (…doplňte…),
nám, nám, narodil se.
a) chudobného
b) mateřského
c) královského

7

9) Co to znamená, když při pouštění lodiček (plovoucích svíček)
zůstává lodička při okraji lavoru?
a) majitel lodičky se vydá příští rok do světa
b) majitel lodičky se bude příští rok držet doma
c) majitel lodičky bude líný a nebude mít příští rok práci

10) Jakou úlohu má v české domácnosti na Vánoce jmelí?
a) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese peněz.
b) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese lásky.
c) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese jídla.

Řešení: 1)c 2)a 3)a 4)a 5)a 6)b 7)a 8)c 9)b 10)b

Oslava Vánoc ve světě
Vánoce se slaví na mnoha místech po celém světě a to i tam, kde křesťanství nemá silnou
tradici či stoupence; slaví se zvláště v Evropě, Americe, Austrálii, Africe a částečně i Asii.
Samotná oslava Vánoc se však značně liší s ohledem na historické tradice nebo víru obyvatel.
Vybarvi si vánoční obrázek!

Martina Klimková, Barbora Zálešáková, Karolína Uhýrková (5. tř.)
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JAK SE HONZA VYDAL DO SVĚTA
(žákovská slohová práce)

Jednou se Honza vydal na zkušenou do světa. Vzal si ranec s buchtami, rozloučil
se s maminkou a vyrazil k lesu. Svižně šlapal po pěšině a vesele si hvízdal. Vtom v křoví
něco zašustilo. Honza se zastavil a pomalu ho rozhrnul. Náhle z keřů vyskočila černá
kočka a promluvila lidským hlasem: „Pche, Honza, ten lenoch z pece,“odfrkla si. „Myslela
jsem si, že z ní neslezeš,“prskala vzteky bez sebe. Pak mávla ocasem a změnila se
v čarodějnici. Honza se lekl, uskočil, ale díval se jí přímo do očí. Najednou se
vzpamatoval a opáčil: „Nesuď mě. To, co se povídá ve vesnici, jsou jen babské
povídačky.“ Čarodějnice chvíli přešlapovala a podezíravě Honzu pozorovala, potom
mávla rukou a zmizela. Honza stál jako přibitý. Nevěděl, co si má myslet. Tak si promnul
oči a pokračoval v cestě.
Za chvíli dorazil do malé vesničky, které se říkalo Nicotice. Ptáte se proč? Protože
lidé v té vesnici vůbec nic neuměli! Honza došel k malé hospůdce jménem „Nic
nevaříme“. „No, název nic moc,“ řekl si Honza, „ale zkusím to.“ Když vešel dovnitř, byl
ohromen. Lidé seděli na zemi, protože tam nebyly ani židle, ani stoly. Místo sklenic měli
vědra a místo koláčů syrová vajíčka. Honza přišel za hostinským a povídá: „Jestli chcete,
naučím vás vařit!“ Hostinský s radostí přikývl a odešel s Honzou do kuchyně, která byla
naštěstí dostatečně vybavena. „Tak,“ řekne Honza, „pustíme se do práce.“ Mezitím se lidé
v hospůdce zajímali, kde je hostinský. Když pak vyšel spolu s Honzou z kuchyně s koláči
na tácu a džbánem piva v druhé ruce, zajásali a pustili se do jídla. Honza měsíce chodil
po vesničce a radil všem lidem, jak se co vyrábí. A tak se hospůdka přejmenovala na
„Vševaříme“ a celé vesničce se začalo říkat Všeumělice.
Brzy se to rozneslo po celé zemi a ženy začaly mluvit o Honzovi jen v dobrém.
Když se pak po čase vracel domů, potkal zase černou kočku a ptá se jí: „Tak co, ještě si
pořád myslíš, že jsem lenoch?“ Kočka mu na to řekla: „ Mýlila jsem se, je v tobě víc, než
jsem si myslela.“ Zamávala mu packou na rozloučenou a zmizela. Zvláštní, pomyslel si
Honza a s úsměvem odešel.
Eliška Horehleďová (5. třída)

Správné řešení hudebních skrývaček z minulého čísla:
TUBA, HOBOJ, HOUSLE, HARFA, TROMBON

Výherci: Viola Veselá, Václav Baldík (1. tř.), Valentýna Němcová (3. tř.), Václav Reysík(4. tř.)
Všem gratulujeme!
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Zvířecí osmisměrka
Seřaď za sebe zbývající písmena a získáš tajenku!
Správné řešení 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.
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NÁPOVĚDA: HAD, LOS, MOL, MYŠ, PES, SOVA, ŠVÁB, VOSA, VŮL, MOTÝL,
VČELA, KOČKA, OVCE, SYSEL, SOB, KŮŇ
Martina Klimková, Barbora Zálešáková, Karolína Uhýrková (5. tř.)

Vtipy pod vánoční stromeček

Jožka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku,
dones mi kolo!”
„Ježíšek není hluchý,” domlouvá mu sestra.
„ Ale babička ano.“
„Představte si, poprvé se u nás sešel na štědrovečerní večeři sudý počet lidí!”
„Jak to, vždyť jste byli tři!”
„Jo, ale potom přijelo sedmnáct hasičů!”

„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se, že hoří, říká se, že svítí, Petříku.“ „Mami,
záclony už taky svítí!“

Kristýna Pechová (8. A)
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Vánoční pohádkový rébus
1. Včelka Mája a …..

6. Strýček …..

a) Bilík

a) Fido

b) Vilík

b) Kido

c) Hop

c) Idol

2. Ája a Maxi pes …..

7. Popelka …..

a) Býk

a) Jurášek

b) Fík

b) Tomášek

c) Alík

c) Čumáček

3. Křemílek a …..

8. Bolek a …..

a) Vochomůrka

a) Kolek

b) Mochomůrka

b) Borek

c) Mucholapka

c) Lolek

4. Rumcajs a …..

9. Jeníček a …..

a) Mamka

a) Tlačenka

b) Manka

b) Stařenka

c) Anka

c) Mařenka

5. Štaflík a …..

10. Jája a …..

a) Nugetka

a) Pája

b) Špagetka

b) Lála

c) Nutelka

c) Kája

Kristýna Pechová (8. A)
Řešení pohádkového rébusu: 1)b 2)b 3)a 4)b 5)b 6)a 7)a 8)c 9)c 10)a
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Pro ty, kteří rádi luští, tu máme ještě jednu náročnější vánoční
osmisměrku. Seřaďte za sebe zbývající písmena a získáte tajenku!
Na shledanou v roce 2016!!!

ACHÁT, ÁCHAT, ANSÁMBL, ANTIGONA, ATOLEK, AVAŘI, AVIA, BACIL, BAGR, BAHNÍK, BOLTCE,
ČTYŘHRA, DBÁT, DĚNÍ, EGOISTA, EXPANZE, GALAXIE, HESLA, HOLD, HROCH, IDEA, KABINETY, KLAM,
KLAN, KMENT, KOCÁBA, KOČÍ, KOPANEC, KORD, KRÁČET, KUŘE, KÝTA, LAKY, LINO, LÍSTKY, MĚCHÁČ,
MLHA, MÓDA, MORD, NADACE, NAPŘED, NEGR, NOHY, OBDAT, OGAM, OHRYZEK, OKNO, OLOVA, PAKL,
PLKAT, PRAK, REVALVACE, ROPA, RÝHA, SISAL, STRH, STŘELEC, SVĚTLINA, ŠATNÍK, TÁLY, TOXIN,
TVÁŘ, ÚCHOP, ÚRAZ, VAZÁK, VĚRNÍ, VIBEX, VOJÍN, VRAKY, ZASLAT, ZDARMA, ZIMA

Barbora Zálešáková (5. tř.), Martin Otradovec (8. A)
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