
 

                                     

KULIOČKO 
Školní časopis žáků MZŠ Ždánice 

3. číslo                                              duben 2013   

                              

                                 Milí čtenáři,     

konečně k nám snad dorazilo tolik očekávané jaro a 

s ním k Vám opět přichází nové číslo Kuliočka. 

Doufáme, že si najdete i nějaký čas na počtení 

v našem časopise, přestože Vás sluneční paprsky 

budou neodolatelně vytahovat ven. 

 

                                                 Redakce Kuliočka                                                                                                                            
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OKÉNKO DO ŠKOLY 
25. 2. 2013 nastal ve školní družině pro všechny děti dlouho očekávaný den, na který se 

velmi těšily. Ve 14 hodin začal KARNEVAL !!!  

Děti, převlečené za berušky, různá zvířátka, fotbalisty, námořníky, princezny, kašpárky a další 

pohádkové postavičky, celé odpoledne dováděly, tančily, soutěžily… Prostě si karneval 

pořádně užily.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 12. 3. 2013 se třída 6. B spolu s několika žáky z 6. A  rozhodla uspořádat kreativní činnost 

MALOVÁNÍ TRIČEK. Pod vedením paní učitelek L. Procházkové a L. Hrdé si všichni zúčastnění 

mohli vyrobit tričko podle svého vkusu a nápadu. Jak se nám trička podařila, můžete vidět na 

obrázku. Tímto paní učitelce Hrdé a paní učitelce Procházkové moc děkujeme!  

 

                                                                                                                               

 

 

                    

          Viktorie Novotná (6. B) 



 

    
Simpsonovi 
  

Simpsonovi (ang. The Simpsons) je americký animovaný seriál vytvořený 

režisérem Mattem Groeningem v produkci Jamese L. Brookse pro 

televizi FOX. Simpsonovi jsou nejdéle vysílaným animovaným seriálem v 

historii americké televize, seriál má aktuálně 24 sérií a 19. února 2012 byla 

odvysílána jubilejní 500. epizoda. Poprvé se Simpsonovi na televizních 

obrazovkách objevili 19. dubna roku 1987. 

                                                                                                                                                  Matt Groening 

Rodina Simpsonových 

Základní rodinu Simpsonových tvoří rodiče Homer Simpson a Marge Simpsonová, 

děti Bart, Líza a Maggie, pes Spasitel a kočka Sněhulka II., která však nešťastně zemřela v 

díle Já, robot (15. série). Líza si našla novou kočku Sněhulku III., která se jí nešťastně utopila v 

akváriu, i čtvrtá Lízina kočka Coltrane  zemřela, tentokrát vyskočila z otevřeného okna, až pátá 

kočka, kterou Líza pojmenovala opět Sněhulka II., jí zůstala. Další příbuzenstvo jsou sestry 

Marge Patty a Selma Bouvierovy, Homerův otec Abe Simpson, Homerova matka Mona 

Simpsonová, která je na útěku před zákonem. 

 

Dabing 

 Homer Simpson – v původním znění Dan Castellaneta – Vlastimil Bedrna (1.–12. 

série), Vlastimil Zavřel (od 13. série) 

 Marge Simpsonová – Julie Kavnerová – Jiří Lábus 

 Lisa Simpsonová – Yeardley Smithová– Helena Štáchová 

 Bart Simpson – Nancy Cartwrightová– Martin Dejdar 

 Maggie Simpsonová – Nancy Cartwrightová – Helena Štáchová 

 Abe Simpson – Dan Castellaneta– Dalimil Klapka 

 Carl – John Black – Josef Toman 

 Lenny – Harry Shearer – Josef Carda 

 Šerif Clancy Wiggum – Hank Azaria – Bohdan Tůma 

 Tlustý Tony – Joe Mantegna– Zdeněk Hess 

 Školník Willie – Dan Castellaneta – Zdeněk Hess 

 

    

                                                                 Martin Duroň (8. A) 
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Něco pro holky 
Ewa Farna se narodila 12. srpna 1993 v Třinci. Je to česká a polská zpěvačka 

polské národnosti s českým státním občanstvím. Působí v oblasti populární a 

rockové hudby, zpívá česky a polsky. Pochází z české části Těšínska, žije ve 

Vendryni. Za svou kariéru získala řadu českých a polských ocenění.  

 

Lucie Plekancová Vondráčková se narodila 8. března 1980 v Praze. Věnuje se 

nejen zpěvu, ale i herectví a dabování. Poprvé se před kamerou objevila ve 

svých devíti letech, kdy hrála v seriálu Ludvíka Ráži Území bílých králů, později v 

seriálu Václava Vorlíčka Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek.  

 

Marta Jandová se narodila 13. dubna 1974 v Praze. Marta je zpěvačka a 

muzikálová herečka českého původu, známá především z působení v 

německé kapele Die Happy. Jejím tatínkem je slavný rocker Petr Janda, 

zpěvák kapely Olympic, jejíž zlidovělé hity zná dnes téměř každý.  

 

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, se narodila 7. dubna 1966. Je 

jednou z nejlepších a nejúspěšnějších českých zpěvaček populární hudby.V 

letech 1996 -2004 a 2007 – 2012 opakovaně vítězila v populární divácké anketě 

Český slavík. Mezi její největší hity patří Láska je láska, Trouba, Jsi můj pán, 

eSeMeS.  

 

Tereza Kerndlová se narodila 6. října 1986. Tato zpěvačka je dcerou jazzového a 

swingového zpěváka Ladi Kerndla. Mezi její největší hity patří Schody z nebe, 

Přísahám, Holka jako já. V červnu 2001 začala zpívat se skupinou Black Milk s 

Terezou Černochovou a Helenou Zeťovou. Vydaly album Modrej dým, v roce 

2002 získaly Českého slavíka v kategorii Objev roku. 

 

Barbora Poláková se narodila 3. října 1983 v Kolíně. Tato  česká herečka a 

zpěvačka se v mládí se věnovala krasobruslení. V roce 2012 se účastnila 

televizní taneční soutěže StarDance ...když hvězdy tančí.  Zahrála si například 

v seriálech Základka, Okresní přebor nebo v pohádce Micimutr. 

                                                                                                        Viktorie Novotná (6. B) 



 

Něco pro nejmenší 
Volání na čápy:                                                  vybarvi si obrázek: 

                                                                                                                                                        

Letěl čáp přes roli,                   

kuřička ho dohoní:                                    

„Kam ty, čápe, kam letíš?“  

„Do zlaté komory.“  

„Co tam budeš dělati?“ 

„Stříbro, zlato lámati.“ 

„Kam ho budeš dávati?“ 

„Mlynářově dcerce, 

aby pletla věnce 

pod schodem 

pomazaným tvarohem. 

                                                                                                              

Jazykolamy: 

Had hádá hadu záhadu. 

Drbu vrbu, drbu vrbu. 

Kapka kapla, klapka klapla. 

Vytři ty tři trychtýře. 

Zebru zebou zuby, zubr se zas zubí. 

 

Soutěž!!!! 

Najdeš ve větách části lidského těla? 

Cestující ve vlaku zdvihla vak a vložila jej na polici. 

Ze sněhuláka se při oteplení stala kopa tajícího sněhu. 

Místo hoření bylo dohašeno hasicím přístrojem. 

Z tohoto podrazu bychom se měli poučit. 

Kukuřice byla na poli vyseta blízko, len oves a řepka byly vysety o hodně dál. 

Sousedovi Pavla sypala písek na kolečka. 

Jestliže najdeš všechny části lidského těla, napiš je na papír. Ten vhod´ do krabičky 

Kuliočka.Nezapomeň se podepsat!! 

Výherci z minulého čísla: Ágnes Bednaříková (1. tř.), Nela Bekerová (5. tř.), Michaela                                             

Rubanová (5. tř.) a Nikola Šedivá (5. tř.)                                                                   Kateřina Buchlovská (8. B) 

 



 

                                   Dokončení příběhu na pokračování 

 I v tomto čísle vám přinášíme další možná ukončení našeho příběhu o Oldovi a Zdendovi.                                                                                                                                                                             

 

Karolína Suchorová, 4. třída 

Vykročil jsem směrem k nim a zvolal jsem z plných plic: „Nechte ho být, nic vám neudělal!“ Ale jeden 

z nich na mě zakřičel: „ Co? Ty chceš taky dostat?“ Najednou toho mladšího kluka pustili a šli směrem 

ke mně. Celý jsem se rozklepal a hodně jsem se bál, co se bude dít. Vtom přiběhla ta hezká holka, 

která se mi tak líbila, a řekla jim, ať toho ihned nechají.  A co nestalo? Kluci ji opravdu poslechli a 

nechali mě na pokoji. Potom mi ta hezká holka poděkovala, že jsem se zastal jejího mladšího brášky a 

odešla. Ale ještě než odešla, otočila se a dala mi pusu. Celý jsem se začervenal. 

 

Alexandra Otřelová, 4. třída 

Stoupl jsem si před ty kluky a křikl jsem: „ Nechte toho!“ Otočil jsem se a uviděl jsem tu krásnou 

holku. Myslel jsem, že na ni udělám dojem, když se budu zastávat slabšího, ale ona kolem mě jen tak 

prošla a smála se mi. Ten mladší kluk mezitím někam odběhl a ti větší kluci mě začali bít. Naštěstí 

přijel autobus a já do něj nastoupil a rozhlížel jsem se po volném místě.  A tu se odněkud ozvalo:  

„ Nechceš si sednout vedle mě?“ Byl to ten kluk, kterého jsem zachraňoval. Poděkoval jsem a sedl si 

vedle něj. „ To já ti moc děkuji,“ řekl ten kluk. Jmenoval se Zdenda. Nakonec jsme zjistili, že máme 

spoustu společného a že bydlíme ve stejné části Trávníčkova. Od té doby jsme se stali nejlepšími  

kamarády. 

 

Anita Kotíková, 4. třída 

Vykročil jsem směrem k nim a začal jsem bránit toho mladšího kluka. Zabavil jsem ty velké kluky 

malým míčkem, který jsem s sebou nosil pro štěstí. Na kluky to na chvíli zabralo, ale pak si vzpomněli 

na toho mladšího kluka a rozzlobili se na mě, že jsem ho nechal utéct.  Už se na mě chystali, ale 

najednou se tu objevila ta holka s těmi světlými vlasy a kluci zůstali stát jako zkoprnělí. Chytla mě za 

rukáv a táhla mě pryč. Kluci se probrali až ve chvíli, kdy jsme už byli za rohem a pelášili jsme pryč. 

Zastavili jsme se až u domu, kde bydlím. Zjistili jsme, že bydlíme vedle sebe. Příští den jsem měl 

novou kamarádku a nakonec i kamaráda – Zdendu.  

 

Anna Neničková, 4. třída 

Vykročil jsem směrem k nim a řekl jsem: „ Nechte toho!“ Spolužáci se na mě otočili a já jsem rychle 

utíkal pryč i s tím klukem. Kluk mi velmi poděkoval a šel zpátky do třídy. Byl jsem na sebe pyšný. 

Spolužáci si v hodině o mně šeptali a já jsem to nemohl vydržet a vykřikl jsem: „ Paní učitelko,“  

ukázal jsem na spolužáky prstem, „ tihle si o mně pořád šeptají!“  Paní učitelka mě však okřikla:  



 

„ Okamžitě si sedni, Oldo!“ Když jsem přišel domů, oznámil jsem rodičům, že už nechci bydlet 

v Trávníčkově. Rodiče byli velmi smutní. Večer jsem nemohl usnout, přemýšlel jsem, jak se 

spolužákům pomstít. Ale na nic jsem nepřišel. Ráno si ke mně v autobuse přisedl ten kluk ze 

včerejška. Dozvěděl jsem se, že se jmenuje Zdenda. „ To je mi líto, že si teď o tobě každý šeptá, ale 

můžeme být nejlepší kamarádi, chceš?“ „ Tak jo!“ zvolal jsem nadšením. Další den jsme si s Oldou 

spolu sedli do první lavice a za nás si sedla ta krásná holka. Byla hodina kreslení a ona si ode mě 

chtěla půjčit červenou fixu. Samozřejmě, že jsem jí ji půjčil. Za chvíli mi poslala papírek, na kterém 

bylo namalováno srdíčko a pod tím bylo napsáno: PRO MÉHO STATEČNÉHO OLDU. Najednou jsem 

věděl, že je do mě zamilovaná. Doma jsem pak řekl rodičům, že jsem si to rozmyslel, že chci zůstat 

bydlet v Trávníčkově. 

 

Viktorie Selucká, 4. třída 

Nejprve jsem se bál, aby mě taky nezmlátili, ale pak jsem si pomyslel, že bych byl srab, kdybych mu 

nepomohl. A tak jsem zakřičel: „ Nechte ho na pokoji, nic vám přeci neudělal!“ Když se na mě otočili, 

vypadali dost naštvaně. Myslel jsem, že začnu utíkat, ale nohy byly jako přikované. Nezbylo mně nic 

jiného než čekat, až dostanu milion modřin a škrábanců a všeho ostatního. Začala pořádná rvačka. 

Doma jsem dostal vynadáno od maminky, ale byl jsem rád, že to nejhorší mám za sebou.  

Další den jsem se toho malého kluka zeptal, jak se jmenuje. Jmenoval se Zdenda. Poděkoval mi, že 

jsem mu včera pomohl. Za pár dnů se z nás stali kamarádi. Řekli jsme si všechna tajemství. Taky jsem 

mu řekl, že mám rád tu holku z naší třídy. On mi řekl, že jeho sestra se s tou holkou kamarádí a že se 

jmenuje Dominika. Když skončila škola, zeptal jsem se Dominiky, jak se má a co ráda dělá. Ale to jsem 

neměl, protože se k nám přiblížila zase ta parta kluků. Dominika je znala, obrátila se k nim a řekla:  

„ Nechte nás na pokoji, já si budu chodit, s kým chci!“ A bylo rozhodnuto. Pak jsem to všechno řekl 

Zdendovi a od té doby jsem měl dva nejlepší kamarády. 

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

Vtipy o blondýnkách    

Blondýnka a brunetka vypadnou z letadla. Která dopadne první? 

Brunetka, protože blondýnka se musí ptát na cestu.  

                                                    Víte, jak se dá poznat opravdová přírodní blondýnka již ve škole? 
                                                    Když učitelka smaže tabuli, ona vygumuje sešit... 
 
Blondýnka si na výstavě koček prohlíží krásné exempláře a ptá se: 
„Jaká je to rasa?" 
„To jsou siamské kočky," informuje ji pořadatel. 
„Opravdu?" žasne kráska. „A jak se vám podařilo je rozdělit?"  
 
                                                                                    Proč jsou blondýnky tak krásné? 
                                                                                    Protože v jednoduchosti je krása. 
 
Jak si blondýnka zlomila nohu při hrabání listí? Spadla ze stromu.   
 
                                                                                    Proč si blondýnky myslí, že je na Měsíci život?        
                                                                                    Protože tam všichni celou noc svítí.                                                   
Proč neměla blondýnka při večírku doma žádné kostky ledu? 
Zapomněla recept.                                                                                                   Jana Dolínková (8. A) 
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