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Školní časopis žáků MZŠ Ždánice 

 
3. číslo                                            březen 2011                       
 

 

 

Je tady jaro a my jsme si pro vás připravili další vydání  školního časopisu. 

Články v dnešním čísle jsou opravdu aktuální. Kdo by neslyšel pojmy jako jsou 

zumba, konec světa v roce 2012, počítač, svatý Valentýn apod. Na tato témata 

jsme se zaměřili v čísle, které se vám právě dostalo do rukou. Doufáme, že 

časopis přečtete jedním dechem a budete se těšit na další. 

Rádi uvítáme vaše připomínky a náměty. 

 

                                                                             redakční rada časopisu Kuliočko 

 



2 

 

 

 
 

 
 

Dne  14.12. a 21. 12. jsme se v rámci hodin tělesné výchovy vydali bruslit na Panský rybník.  

Někteří chlapci hráli na jedné polovině  rybníku hokej, jiní jen tak bruslili nebo se procházeli.     

Pod dozorem p. uč. Neužila, p. uč. Konečné a p. uč. Procházkové jsme se příjemně 

odreagovali a pobavili. 

Všichni jsme si bruslení velmi užili a už se těšíme na další zimu, kdy se půjde opět bruslit.               

 

               
           

 

 

 
 

Ve čtvrtek 3.března se žáci 2. stupně naší školy zabývali projektem, 

který se týkal života a díla významného spisovatele Karla Hynka 

Máchy. Už od první vyučovací hodiny jsme se dozvídali spoustu 

informací nejen o této osobnosti, ale i o době, ve které žil, o přírodě, 

kterou se rád toulal a kde hledal inspiraci pro své dílo.  V českém 

jazyce jsme se pokoušeli pochopit jeho nejznámější dílo Máj, 

zkoušeli jsme napsat pověsti z Máchova kraje, 

v přírodopise jsme si pověděli o fauně a floře v 

okolí Máchova jezera,v jiných předmětech jsme 

ztvárnili Máchu výtvarně.Všechny nás překvapilo, 

že o K. H. Máchovi se dá učit i v matematice. Naši 

vyučující pro nás připravili zajímavé příklady, 

které se týkaly básníkova cestování.            

V posledních dvou hodinách jsme získané 

informace z celého dne zpracovávali a vystavili si 

naše výtvory ve třídě. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                

Nikola Blatná, Kateřina Buchlovská (6. B)                                                                            
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    Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví v anglosaských zemích 

každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, 

cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. V poslední době se tento svátek 

šíří i v kontinentální Evropě, do určité míry z komerčních důvodů. 

     Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto 

dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény mladých dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a 

dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce. Legenda také říká, že tento den 

začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval 

svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. 

Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a 14. února popraven.  Svátek Luprecalia 

splynul s oslavami mučednictví svatého Valentýna a vznikl tak romantický svátek, který je nyní 14. února 

slaven.  

 
 
    Výkladů mayského kalendáře už bylo lidstvu nabídnuto mnoho. Existuje přes padesát výpočtů vztahů mezi 

naším a mayským kalendářem. Dosud je v tomto počítání docela chaos. Podle některých autorů totiž konec 

mayského kalendáře připadá v našem letopočtu na rok 1493 a podle jiných až na 2532. 

    Ve světě je dosud  přijímána varianta, kterou označujeme zkratkou GMT, tedy podle jejích spoluautorů 

Goodmana, Martíneze a Thompsona. Ta klade konec velkého cyklu mayského kalendáře o hodnotě 1 872 000 

dnů na rok 2012. Protože se tento letopočet blíží, lidstvo spekuluje o tom, co vlastně onen „konec“  znamená, co 

se to vlastně má stát. Většinou jsou to dohady o „konci světa“ a mezi lidmi se pomalu šíří panika a strach. Avšak  

výsledky více než dvacetileté práce badatelů Bohumila a Vladimíra Böhmových dokazují, že dosud všeobecně 

přijímané datum konce mayského kalendáře v roce 2012 je mylné. Ve skutečnosti totiž cyklus končí v roce 2116.  

    Takže kdy ten konec světa vlastně nastane?     

Sami potomci Mayů se všem těmto dohadům spíše usmívají a         

tvrdí, že lidé stále nepochopili podstatu, kterou jim kalendář 

sděluje.  

Astrofyzik Martin Petrásek o konci světa říká: 

„Nejpravděpodobnější a nejrealističtější verzí je srážka 

s kosmickým tělesem. Pokud bychom uzavírali sázky na konec 

světa, vsadil bych určitě na srážku s meteoritem. Jednou k ní určitě 

dojde. Může to být za rok, za deset let nebo za milión roků.“                                                                                       

                                          Karolína Kopečná (6. B) a Dominik Šmíd (6. A)         

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglosasov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cukrovinka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlednice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srdce_(symbol)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Claudius_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
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   V poslední době  je zumba hit číslo jedna. Ale co to vlastně je?                   

     ZUMBA je fitness program v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a tance.  

     Ve španělském slangu slovo „zumbare“ znamená  „rychle se hýbat, bavit se nebo pozvat někoho na party.“  A 

přesně taková je filozofie zumby.  Nepřipadáte si jako v tělocvičně, nepočítáte, kolik ještě kterého cviku musíte 

udělat,  a dokonce si můžete přidávat i své vlastní prvky. Zkrátka se bavíte a s úsměvem si užíváte na taneční 

party. Přitom však velmi účinně cvičíte a spalujete spousty kalorií. V hodinách zumby se kombinují rychlé a 

pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy.  Zapojíte celý svalový korpus, 

především pak nohy, břicho a hýždě. 

    Rozhodně nemusíte být žádným tanečníkem, protože zumbu zvládne každý.  Začíná se jednoduchými kroky a 

postupem času se přidávají trochu náročnější kombinace. Všechny taneční kroky jsou ale i tak oproti běžné 

podobně zjednodušené. Při zumbě se vůbec nepočítá, tančí se zcela podle rytmu hudby. 

  Zumba je vhodná pro všechny věkové kategorie. 

 

 

 

 

 HISTORIE ZUMBY:                                                                                                                            

    Zumba vznikla v devadesátých letech dvacátého století v Kolumbii v Jižní Americe, kdy si Alberto Perez alias 

Beto zapomněl hudbu na svou hodinu aerobicu. Jediné, co měl u sebe, byly kazety s latinsko-americkou hudbou. 

Celou hodinu improvizoval v rytmu salsy a merengue. Hodina s novými tanečními prvky měla velký úspěch a 

tak se zrodil nový fitness program – ZUMBA. 

     Po velkém úspěchu v Columbii, představil Beto v roce 1999 zumbu v USA. Zde se k němu přidali dva 

podnikatelé, kteří společně založili společnost Zumba Fitness, LLC, jejímž cílem bylo představit zumbu po 

celém světě. Od té doby se stala zumba nejrozšířenějším fitness programem nejen v USA. V současné době je 

víc než v 30 zemích  vyškoleno přes 10 000 instruktorů, přes 1 500 000 lidí navštěvuje pravidelně hodiny zumby 

a dodnes se prodalo přes 3 miliony DVD.                                                                                  

                                                                                                                                                                                              Petra Duroňová  (6.A) 
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ŘEČ TĚLA 

 

Jak tělo hovoří samo za sebe? 

Obsah pouhých 7% toho, co 
sdělujeme v komunikaci, tvoří 
naše slova.  

O dalších 38% těchto informací se 
postará tón, rychlost a modulace 
hlasu. 

Avšak 55%  za nás poví tělo.  A to 

je nadpoloviční většina! 

Mnoho o nás poví oční kontakt, 
držení těla, pohyby rukou, nohou a 
vůbec celého těla, mimika, způsob podávání ruky, ale i  oblečení nebo šperky. 

 

 
Jak poznáš, když ti někdo lže:  
 

„Pravda je jen jedna. Proto ji nemůžeme mít každý.“  

                                                                  Vlasta Burian 

 
1. Všímej si rukou. Kdo nemluví pravdu, velmi často se při lhaní dotýká obličeje a 
nosu.  
2. Všímej si očí. Lháři se při lhaní nedívají do očí, nebo to dlouho nevydrží a bloumají 
pohledem všude možně kolem.  
3. Všímej si, jak mluví. Velmi často zazní věta: Já to nebyl, byl to… a konkrétní 
označení viníka. 
4. Všímej si úsměvu. Upřímný úsměv zapojí mnoho obličejových svalů. Ten vylhaný 
se děje jenom ústy. 
5. Všímej si postoje. Lhář se snaží uchránit svůj prostor tím, že např. zkříží ruce před 
tělem, zaklesne si je kolem těla, nebo vezme něco do ruky, ať už tužku nebo láhev s 
pitím.  
6. Všímej si intonace. Pokud se dotyčný necítí při rozhovoru s tebou příjemně, možná 
lže. 
7. Všímej si detailů. Jestliže ti dotyčný odříkává víc detailů, než je potřeba, je to 
špatné znamení. 
8. Začni mluvit o něčem jiném. Ulevilo se mu? Změnil okamžitě výraz, rychlost 
gestikulace, pohled?  Pak ti nejspíš předtím lhal. 

                                                                                              
                                                                                                            Markéta Horáková (6. A) 
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POČÍTAČE 
Počítač je v informatice elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem 

vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které představuje fyzické části 

počítače (procesor, klávesnice, monitor atd.) a ze software (operační systém a programy). 

Počítač je zpravidla ovládán uživatelem, který poskytuje počítači data ke zpracování 

prostřednictvím jeho vstupních zařízení a počítač výsledky prezentuje pomocí výstupních 

zařízení. V současnosti jsou počítače využívány téměř ve všech oborech lidské činnosti. 

 

                                        
superpočítač NASA 

                                                                                         osobní počítač notebook 

 

Je obtížné najít v historii první počítač, protože význam slova se v průběhu času měnil. 

Původně slovo počítač (anglicky computer) označovalo člověka, který prováděl výpočty. 

Změna významu slova ve smyslu označení hardware nastala v době projektu Manhattan 

(vývoj atomové bomby). 

Za prvního předchůdce počítače lze považovat mechanické počitadlo (tzv. abakus), které se 

používalo již v Babylonii od poloviny třetího tisíciletí př. n. l. 

 Za vynálezce dnešních počítačů je považován britský matematik Charles Babbage, který 

v roce 1834 vynalezl první mechanický programovatelný počítač, ale neměl peníze a 

technické prostředky na jeho postavení. Jeho stroj byl sestaven až v roce 1991 – a fungoval! 

 Za prvního přímého předchůdce současných elektronických počítačů lze považovat 

elektronkový ENIAC, který byl zkonstruován v roce 1945. Zaplnil tenkrát dvě místnosti a 

vážil jako pět slonů, bylo v něm totiž 19 000 elektronek velkých jako ruka. 

První úspěšný osobní počítač (PC) navrhli Steve Jobs a Steve Wozniak v roce 1978. Přestože 

osobní počítače najdeme dnes na každém kroku, tehdy si jej mohlo dovolit jen málo lidí. 

                                                                                                                                                   Martin Duroň (6. A) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Columbia_Supercomputer_-_NASA_Advanced_Supercomputing_Facility.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:IBM_Thinkpad_R51.jpg
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     Pro naše nejmenší 
  

 

     Copak se to ale stalo? 
     Pročpak vejce popraskalo? 

     A co bude zakrátko? 

     Vyskočí z něj kuřátko! 

 

 

Namáháme si své jazýčky 
 

          Osuší si šašek šosy,                                                        Drbu vrbu,drbu vrbu. 

          nebo neosuší si šašek šosy.                                                        

 

          Plival-li pudl pudr,                                                         Jelen letěl přes jetel. 

          nebo neplival-li pudl pudr. 

 

 

 

VELKÁ SOUTĚŽ PRO 1. - 4. ROČNÍK STÁLE POKRAČUJE!!! 

 

Nepodařilo se ti v minulých číslech vyhrát? Zkus to znovu!  

Znáš dobře hlavní hrdiny z filmu Madagaskar? 

Pokud ano, napiš na jejich jména na lísteček a ten vhoď do krabičky, která bude opět ve 

vestibulu školy. Nezapomeň připsat své jméno a třídu!  

 

 

 

lev  - …………………. 

 

žirafa - …………….….. 

 

hroch - ……………….. 

 

zebra - ………………… 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
A nakonec výherci z minulého čísla. Jsou to:  
Nela Bekerová (3. tř.) 
Eva Horáková (3. tř.) 
Lukáš Andresík (4. A)                                                                                             Lenka Mašindová (6. B) 



8 

 

 
 

 

 

Konečně je tu jaro a s ním sluníčko, rozkvetlé zahrádky, Velikonoce, ale také 

jarní práce. Jak se těší na jaro naši učitelé, se dozvíte z tohoto rozhovoru.  

O odpovědi na otázky jsme tentokrát poprosili pana ředitele Mgr. Františka 

Markuse, paní zástupkyni Mgr. Karlu Surou a pana učitele Mgr. Pavla Fraje. 
 

Co si představíte pod pojmem jaro?  

1. p. ředitel: ,,Slunce, práce na zahradě, prodlužující se den. “ 
2. p. zástupkyně: „Sluníčko.“ 
3. p. uč .Fraj: ,,Rozkvetlé stromy a louky, vonící šeřík, zpěv ptáků.“ 

 

 

Které tradice dodržujete? 

1. ředitel: ,,Pomlázka, práce na zahrádce -  Na sv. 

Řehoře líný sedlák, který neoře.“ 

2. p. zástupkyně: „Všechny, které znám.“ 
3. p. uč. Fraj: „Pomlázku.“ 

 

 

Máte zahrádku? Pokud ano, jaký je Váš největší pěstitelský úspěch? 

1. p. ředitel: ,,Mám dokonce dvě zahrádky. Pěstuji všechno, co se dá u nás nasadit, 

od  mrkve po vinnou révu.“ 

2. p. zástupkyně: „Ano, zahrádku mám a velmi jsem hrdá na papriky.“  (mňami) 
3. p. uč. Fraj: „Ano mám a mým největším úspěchem jsou pórky, které vážily  až 

1,5 kg.“  (mega) 
 

 

Která je vaše nejoblíbenější jarní květina? 
1. p. ředitel: ,,Narcisky, zlatý déšť.“ 
2. p. zástupkyně: „Všechny jarní květiny.“ 

3. p. uč. Fraj: „Narcisky, šeřík.“  
                                                                                       

 

 

                                                                                        Kamila Konečná,Tereza Boháčková (6.A) 

 

http://iomalovanky.cz/wp-content/uploads/39.jpg
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Šunkové rolky z kiwi 
Ingredience:      100 g   plátkového uzeného eidamu 

              150 g    vepřová šunka 

 Náplň:   100 g  taveného šunkového sýru               

               1 ks kiwi 

               100g sýru lučina                      

               sůl  

               mletý bílý pepř 

  

Postup:   Kiwi oloupeme a nakrájíme na malé kousíčky. V misce smícháme šunkový sýr 

s lučinou, osolíme, opepříme a vmícháme kiwi. Na prkýnko rozložíme šunku, na každý plátek 

položíme plátek uzeného eidamu, navrstvíme sýrový krém a zabalíme šunku do ruličky. 

Vložíme na chvíli do lednice ztuhnout a před podáváním ozdobíme. Šunkové rolky s kiwi 

můžeme nakrájet na plátky nebo podávat v celku. 

 

 

 

  
      

           

 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        Jana Dolínková (6. A)   

http://recepty.vareni.cz/sunkove-rolky-s-kiwi/fotografie/432/
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Slyšeli jste o té blondýnce, která stála před zrcadlem se zavřenýma očima? 

Chtěla vidět, jak vypadá, když spí. 

 

Víte,  

proč mají blondýny nanejvýš čtyři děti? Protože si přečetly, že každé páté dítě, které se ve 

světě narodí, je Číňan.                    

 

Je jedno kouzelné zrcadlo. Když mluvíš pravdu, pípne jedenkrát. Když lžeš, pípne vícekrát. 

Přijdou k němu bruneta, zrzka a blondýna. Bruneta povídá: „Já si myslím, že jsem 

nejkrásnější." Píp!  Zrzka povídá: „Já si myslím, že jsem nejchytřejší."  Píp!  Blondýna 

povídá: „Já si myslím..."  Pípípípípípí…          
                                                                                                                             Jana Dolínková (6. A) 
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