KULIOČKO
Školní časopis žáků MZŠ Ždánice
3. číslo

duben 2015

Slunce
Vyšlo slunce, zasvítilo,
na nebi se otočilo,
každá kytka maličká,
radost má ze sluníčka.
Ke slunci se naklání,
listy z hlíny vyhání.

Krásné jarní dny prosycené vůní probouzející se přírody
Vám přeje redakce časopisu.

Okénko do školy

Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou
Se psaním začala na střední škole a to vlastně díky tomu, že jí hrozila špatná
známka ze psaní na stroji. Nejčastěji čte literaturu faktu a detektivky. Jejími asi
nejznámějšími knihami jsou Utajené životy slavných Čechů a Utajené životy
slavných Češek mapující některé historicky známé osobnosti. Pro čtenáře
ve věku 11 - 15 let napsala humorný příběh se špetkou sci-fi V průšvihu.

IX. ročník školního basketbalového turnaje
Dne 18. února se v naší škole konal již tradiční basketbalový zápas
deváťáků proti učitelům. Tým pedagogů byl tento rok doplněn posilami –
třemi rodiči žáků 9. ročníku. Nově byla ale místo 2 týmů sestavena
rovnou čtyři družstva: učitelé, žáci a učitelky, žákyně. V souboji dívek
proti učitelkám děvčata zvítězila a to 20:14, zato učitelé hochy porazili
výsledkem 33:16. Celkově tedy utkání žáci vs. učitelé, které jako
každoročně odpískal pan ředitel, skončilo remízou.

Úspěchy našich spolužáků
Eliška Rosotová - 1. místo v okresním kole Soutěže dětských recitátorů
Marek Švábík- 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
Kateřina Selucká – 2. nejlepší výsledek v SCIO testování z matematiky
v Jihomoravském kraji
Eva Krulíčková a Bára Šefferová - 1. místo v soutěži „Ilustruj známé čertovské
pořekadlo“
Miriam Šprtová – 2. místo v okresním kole soutěže „Bible a my“
Dominik Antonín Skácel – 3. místo v okresním kole soutěže “Bible a my“

redakce Kuliočka
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Hory 2015
Ve dnech 14. 3. až 19. 3. jsme se (žáci 7. tříd) zúčastnili Lyžařského
výcviku, který se uskutečnil v Jeseníkách na Paprsku. Když jsme vyšlapali
strmý kopec nahoru, kde stála naše chata, už jsme byli všichni neuvěřitelně
unaveni. Téměř jsme

se nestihli vybalit a už

jsme stáli na svahu,

kde nás rozdělili do

dvou skupin

"Začátečníci" a

"Pokročilí". Každý na

sjezdovce vydával ze

sebe vše, na co

stačil, a za to byl

odměněn velmi

chutným jídlem, které

nám vařili skvělí

kuchaři na chatě.

Během celého pobytu jsme prožívali spoustu aktivit (např. diskotéky, různé
hry, koulovačku, běžkování, závody). Když nastal poslední den, nikomu se
nechtělo domů, protože to bylo na horách velmi zábavné. I přes jistou únavu
se nám zdálo, že to nějak rychle uteklo. A za to všechno bychom chtěli
poděkovat paní učitelce Netopilové, panu učiteli Neužilovi i dalším pedagogům
z Mokré.
A pak jsme se vydali my – žáci 8. tříd na druhý lyžařský kurz ve dnech
19. 3. – 24.3. Hned první den jsme se dali do lyžování. Byli jsme rozděleni
do dvou skupin stejně jako žáci sedmých tříd. Každý večer si pro nás učitelé
připravili nějakou

zábavu, ať už vydařené

diskotéky, hry nebo

filmy. Také jsme se

vydali na běžky,

které byly pro některé

úplnou novinkou.

Většina z nás to odnesla

pěknými modřinami.

Posilněni výbornými

borůvkovými knedlíky

jsme poté na svahu

předváděli skvělé

lyžařské výkony. Kdo

postaví největší kopec ze sněhu? Kdo se nejrychleji zasype sněhem? Kdo zná
nejvíce koček? I takové byly naše soutěže. Ke konci pobytu jsme se
zúčastnili i závodů ve slalomu a běžeckém lyžování. Celý kurz, pod taktovkou
pánů učitelů Neužila a Fraje i paní vychovatelky Košutové, se nám moc líbil a
bohužel rychle utekl. Za krásných pět dní na horách jim moc děkujeme a už
se těšíme na příští rok! 
Simona Slivková (7. B), Viktorie Novotná (8. B)
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Významná sportovní událost – HME 2015
Halové mistrovství Evropy se uskutečnilo od 5. do 8. března 2015 v pražské 02
aréně a zúčastnila se ho téměř kompletní atletická špička starého kontinentu. Po
dlouhých 37 letech se tak vrátila do České republiky vrcholná atletická akce.

Oficiálním patronem evropského halového šampionátu v atletice se stal Krteček,
světoznámá postavička animovaných seriálů z dílny Zdeňka Milera.
České republice se mistrovství vydařilo nejen organizačně, ale i sportovně a
výsledkově - získala 2 zlaté (P. Maslák, J. Holuša), 1 stříbrnou a 3 bronzové
medaile!!!!

Martin Otradovec, Jaroslav Duroň (7. A)
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Mistrovství světa v hokeji 2015
Mistrovství světa v ledním hokeji je soutěž mužských reprezentačních
mužstev členských zemí IIHF. (Mezinárodní hokejová federace)
První mistrovství světa se konalo v roce 1920 jako součást her VII.
Olympiády v belgických Antverpách.
Česká republika od roku 1992 do roku 2014 získala celkem 13 medailí a
to: 6x zlato, 1x stříbro a 6x bronz.
79. ročník Mistrovství světa v hokeji se bude pořádat v Česku již po 10., a to v pražské O2
aréně a ostravské ČEZ aréně 1. – 17. května 2015.
Turnaje se zúčastní 16 mužstev. (Švédsko, Kanada, Švýcarko, Lotyšsko, Francie, Německo, Rakousko,
Finsko, Rusko, USA, Slovensko, Norsko, Bělorusko, Slovinsko, Dánsko a Česká republika)
Týmy jsou rozdělení do dvou skupin po 8. Každá skupina bude hrát v jednom městě. Na závěrečná
čtyři utkání o medaile se všechny postupující týmy sejdou v Praze, aby změřily své síly v boji o zlato.
Ceny vstupenek na jeden zápas v základní skupině se pohybují od 190 Kč do 1690 Kč.
Vstupenky na semifinále v pražské O2 aréně jsou už v hodnotě 4690 Kč a 5790 Kč.
Souboj o světové zlato mohou fanoušci sledovat po zakoupení vstupenek v hodnotě 8990 Kč.

Oficiálními maskoty MS jsou králíci z klobouku - Bob a Bobek v červených dresech.

Viktorie Novotná (8. B)
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Původ Velikonoc, velikonoční zvyky
Velikonoce jsou, jak je všeobecně známo, oslavou smrti a vzkříšení Ježíše Krista.
Protože křesťané tento svátek slaví krátce po jarní rovnodennosti, uvádí se poměrně
často, že původ Velikonoc je pohanský.
Velikonoce se tak stávají nejen slavností vzkříšení Krista, ale také oslavou nového
života, který Kristus každému křesťanu daroval.
Velikonoce trvají v křesťanském smyslu celých 50 dní – až do letnic, kdy se slaví
Seslání Ducha svatého. Předchází jim čtyřicetidenní postní období, které začíná
Popeleční středou.
K Velikonocům se pojí lidové tradice, symboly a zvyky (barvení vajíček, pletení
pomlázky), které mají nekřesťanský původ.

Pomlázka původně označovala jméno velikonočního zvyku. Pošlehání mělo přenést
jarní sílu z rostlin na lidi, a tak je omladit. Dnes slovo pomlázka (na Moravě žila)
pojmenovává nástroj, kterým je zvyk omlazení vykonáván.
Velikonoční beránek – k tomu je přirovnáván Kristus, který nás svým utrpením
vykoupil ze smrti. Zosobňuje tak triumf života a nevinnosti nad smrtí a hříchem.
Tento symbol byl velmi rozšířený již v předkřesťanské tradici.
Velikonoční vajíčko bylo již odpradávna symbolem plodnosti, nového života,
nesmrtelnosti, lásky a věrnosti, ale také jara, slunce a tepla. V předkřesťanských
dobách se prý vejce dávalo i do hrobu mrtvých. Velikonoční zvyk jíst a zdobit vejce
však pochází také z toho, že celý půst bylo jíst vejce přísně zakázáno.
Slovo kraslice označující malované velikonoční vejce souvisí s krásou a krášlením.
Velikonoční vajíčka se proto zdobí, a to mnoha různými technikami.
Simona Slivková (7. B)
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Krátké básničky žáků 5. třídy na téma:
Přijel/-a …... z …….
Michal Malík

Adéla Provazníková

Přijel strýček z Nemanic,

Přijela tetička z Anglie

nepřivez nám vůbec nic.

a přivezla nám psíka.

Jmenuje se Herold Fryc,

Jmenuje se Celsi,

v kufru neměl o nic víc.

co furt skáče do rybníka.

Tereza Pavézková

Pavel Jetelina

Přijela maminka z Kyjova,

Přijela tetička z Afriky

přivezla nám miminko.

a přivezla nám slůně.

Jmenuje se Mikuláš

Celé dny se koupe,

a má pěkné znamínko.

proto pořád stůně.

Kristýna Ždánská

Jan Mlejnek

Přijel strýček z Věteřova,

Přijel strýček z Ameriky,

přivezl nám klec ze dvora.

přivezl nám ježka.

V kleci byly andulky,

Jmenuje se Bodláček,

barevné jak pastelky.

dost ho bolí nožka.
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Jarní pranostiky
Březnové slunce má krátké ruce.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.
Je-li na svatého Josefa krásný čas, bude úrodný rok; prší-li či padá sníh, bude mokro a
neúroda.
Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.

Lištovka
Návod - jednotlivé sloupce s písmeny seřaď tak, aby vznikl souvislý text, který se čte vodorovně po
řádcích. Větu z lištovky napiš, objevíš tak další známou jarní pranostiku.

1.

5.

6.

8.

2.

4.

3.

7.

N

A

T

H

A

V

S

É

O

Í

,

Y

J

Ř

I

V

L

J

Í

A

É

A

Z

H

D

T

Í

I

I

Š

A

Ř

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Zuzana Příkopová, Sára Klimková (6. A)
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Znáte opravdu hrdiny z večerníčků?

Tajenka:

Tajenku 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.

Výherci z minulého čísla:

Bára Bačíková, Tomáš Hromek (2. tř.), Denisa Duongová (4. tř.)

Všem gratulujeme!!!

Anna Neničková, Viktorie Selucká (6. B)
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Najdi v těchto větách zvířátka:
Hlasitý šepot k Aničce nebyl slyšet.
Kup struhadlo a cedník!
Každý rozumný člověk počká několik minut.
Žádná kostra kanál nevidí.
Nová dívka v kabátě byla hezká.
Nesl ondatru v síti.
Každý šel do železářství pro háčky.

Jarní omalovánka

Kristina Pechová, Martin Otradovec (7. A)
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