KULIOČKO
Školní časopis žáků MZŠ Ždánice
3. číslo
Jaro
Včera se mě dítě ptalo,
jakou barvu že má jaro.
Sluníčkově zářivou,
nebo deštěm plačtivou?
Jaro přece, dítě, září!
Březen když je v kalendáři,
tak se začnou věci dít –
příroda už nemá klid…
Kvetou kytky, vzduch už voní,
letos, za rok jako vloni.
Jaro září sluníčkově,
sedmikrásky kvetou v trávě.

duben 2017

Ředitel školy
V březnovém vydání Ždánického zpravodaje byl otištěn příspěvek bývalého starosty města p. Josefa
Medřického, kterým připomínal poměry ve školách v minulých desetiletích. Uváděl zde nuzné poměry
ve školních budovách, minimální vybavení učeben pomůckami, nedostatečné hygienické podmínky
atd. Situaci popsal věrohodně, mohl své vzpomínání doložit údaji z historických školních kronik, které
přepisoval do digitální podoby.
Požádal mě, abych navázal na jeho vzpomínání a přidal něco ze současné školy. Nebylo to vůbec
obtížné, protože ve školství pracuji už dlouhou dobu (mohu prozradit, že učím 43. rok). Mohu tedy
srovnávat nejenom s popisem p. Medřického, ale také se situací ve školství v době mých začátků.
Dnešní škola se svým vybavením nedá vůbec srovnávat s rokem 1974, kdy jsem začínal svůj první školní
rok coby učitel. Kalkulačky ještě v naší republice téměř neexistovaly, o počítačích, mobilech, tabletech
a jiných technologických aplikacích neměl nikdo ani ponětí. Dovolím si však tvrdit, že tehdejší školáci
nebyli o nic méně znalí než ti dnešní, kteří jsou řádně vybaveni veškerou technikou. Jinými slovy: žáci
v roce 2017 nejsou chytřejší ani vzdělanější, neoplývají většími vědomostmi než před 40 lety. Jako
ilustrační příklad uvádím přípravu vycházejících žáků k přijímacím zkouškám z matematiky ve školním
roce 1988/89. Tehdy byla povinná školní docházka osmiletá. Ve Ždánicích vycházelo 71 žáků, polovina
z nich se hlásila na maturitní obory. Do Vánoc museli mít vypočítaného „bělouna“. Jednalo se o sbírku
960 matematických příkladů (autor F. Běloun). Byly to slovní úlohy, geometrické konstrukce, rovnice,
docela náročná matematika. Příklady řešili sami, učitelka jim pomáhala, pokud si nevěděli rady. Počítali
se samozřejmostí, bez výmluv, protože chtěli uspět u přijímacích zkoušek. Ty byly celostátní a jednotné,
jako se chystají v letošním roce. Texty byly zadávány v rozhlasovém vysílání. Přijímací řízení bylo
neúprosné. Každý uchazeč si mohl na přihlášku zvolit pouze jednu střední školu, další možností byl už
jenom učební obor. Proto se vycházející žáci opravdu snažili, aby byli mezi přijatými. Dalším limitem
případného úspěchu byl omezený počet středních škol. Neexistovaly integrované školy, soukromé
školy, víceletá gymnázia, nebyla možnost konat přijímací zkoušku ve druhém termínu. Když někdy
poslouchám nářky našich žáků a následně jejich rodičů, jak je naše škola náročná, tak si říkám: „Nevíte,
o čem mluvíte.“
Nechci nostalgicky vzpomínat na předcházející desetiletí. Současný svět je jiný, nesrovnatelný. Přesto
uvedu ještě jeden velký rozdíl. Tehdejší žáci byli určitě pohybově lépe vybaveni, byli manuálně zruční,
měli lepší fyzickou kondici, netrpěli alergiemi, ve škole zbytečně nechyběli. Vzpomínám si, že v roce
1980 jsem učil tělocvik v 8. a 9. ročníku. Ze zhruba 60 chlapců neudělali výmyk na hrazdě 4 žáci. Na
laně vyšplhali předepsanou výšku téměř všichni. Poměry v současných hodinách tělesné výchovy znáte
všichni. Výsledky v uváděných disciplínách by byly téměř opačné. Důvody, proč se řada žáků z TV
omlouvá, jsou k pousmání, přestože se jedná o smutnou skutečnost. Vítězí pohodlnost se všemi
negativními důsledky.
Vracím se na začátek svého vzpomínání. Jsem rád, že jsem se dožil dnešní moderní doby, kdy technický
pokrok lidem opravdu slouží a pomáhá. Informace, které získáváme ze všech možných zdrojů, jsou
jenom ku prospěchu. Měli bychom však s nimi pracovat tak, aby nás obohacovaly a rozvíjely. Abychom
se nestali rukojmím a pokornými služebníky všech „digitechnologií“.

F. Markus
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Co se děje ve škole…
Navštěvujeme divadelní představení
8. 2. – Splašené nůžky – Zlín – 8. A, 8. B a 9. třída
16. 2. – Limonádový Joe – Radost Brno – 3. a 4. třída
24. 2. – Mach a Šebestová – Radost Brno – 1. A, 1. B a 2. třída
28. 3. – Robinson Crusou – Polárka Brno – 5. a 6. třída

Účastníme se výtvarné soutěže
Český zahrádkářský svaz opět vyhlásil výtvarnou soutěž letos s tématem „Zelenina plná
vitamínů“.
Do soutěže se ze školy zapojily a vyrobily pěkné práce děti ze školní družiny s paními
vychovatelkami, žáci 5. třídy s paní učitelkou Seluckou, kolektiv žáků ze 7. třídy s paní
učitelkou Ondrůjovou, děvčata z 8. B s paní učitelkou Procházkovou a kroužek Keramiky
s paní učitelkou Bekerovou. Zhotovené výrobky budou zařazeny do kategorie polytechnické
práce. Jak v obrovské konkurenci uspějeme, se dozvíme v červnu. Všem dětem, které se do
soutěže s chutí pustily, a vyučujícím za pěkné nápady a pomoc při realizaci patří poděkování.
Mgr. Lenka Kopřivová
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Recitujeme
Dvě únorová odpoledne patřila recitaci. Konalo se totiž školní kolo Soutěže mladých
recitátorů.
V pondělí 13. 2. 2017 se sešli děvčata a chlapci z prvního až pátého ročníku a ve čtvrtek
16. 2. 2017 žáci a žákyně šestého až devátého ročníku, aby přednesli své texty, které si na tyto
dny připravili. Mladší žáci zvolili ke svému vystoupení převážně humorné básně, starší zase
většinou sáhli po své oblíbené knize a vybrali si tak prozaický text. Všichni byli pečlivě
připraveni a předvedli skvělé výkony, za což si zaslouží velkou pochvalu. Vždyť poprat se
s trémou a vystoupit před početným obecenstvem chce pořádnou dávku odvahy.
Pro porotu nebylo vůbec jednoduché určit vítěze, neboť jednotlivá vystoupení byla velmi
vyrovnaná. Do okresního kola v Hodoníně, které se koná 2. března, však může postoupit jen
jeden recitátor z každé kategorie (s výjimkou nepostupové nulté kategorie).
Kdo tedy bude naši školu reprezentovat v Hodoníně? V první kategorii Lilly Strýčková
z 3. třídy, v druhé kategorii Marie Vetchá z 5. třídy, ve třetí kategorii Eliška Horehleďová z 6.
třídy a ve čtvrté kategorii Viktorie Selucká z třídy 8. B.
Celkové výsledky:
0. kategorie (1. třída)
1. místo: Anna Benáčková, 2. místo: Michal Krmíček, 3. místo: Radka Kopřivová
1. kategorie (2. a 3. třída)
1. místo: Lilly Strýčková, 2. místo: Žaneta Slivková, 3. místo: Diana Šimoníková
2. kategorie (4. a 5. třída)
1. místo: Marie Vetchá, 2. místo: Ágnes Bednaříková, 3. místo: Dominik Bowers
3. kategorie (6. a 7. třída)
1. místo: Eliška Horehleďová, 2. místo: Jindřich Poláček, 3. místo: Zuzana Poláčková
4. kategorie (8. a 9. třída)
1. místo: Viktorie Selucká, 2. místo: Jaroslav Duroň, 3. místo: Lenka Kunrtová
Mgr. Bohumila Halačková
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KŘÍŽOVKA
Víš, jak se veš udrží na pleši?………………………
1. Co jezdí po kolejích?
2. Kdo nosí domeček na zádech?

1.

3. Opak ý.

2.

4. Anglicky had?

3.

5. Jedna z hlavních postav v Mrazíkovi?

4.

6. Hlavní město Anglie?

5.

7. Zelenina a …

6.

8. Čím se topilo v kamnech?

7.

(je to černé)

8.

Zajímavosti o všech vších
Dospělec vši dětské saje krev čtyřikrát až pětkrát denně. Samice žijí maximálně měsíc,
během kterého nakladou až 50 vajíček.
Velikost vši dětské je asi 3 mm. Veš má ploché tělo a malou hlavu. Oči jsou značně
redukovány. Krátké silné nohy slouží k přichycení na chlup hostitele.
Vši se vyskytují jako cizopasníci člověka a jiných savců prakticky po celém světě.
Většina druhů jsou přenašeči řady infekčních onemocnění a jiných chorob.
Mrtvé a horečkou postižené hostitele prý vši v rozmezí jednoho dne opustí.

Vojtěch Vrbík a Jan Medřický (5. tř.)
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Ahojky!!! Já se jmenuji Gituška a
jsem velikonoční králíček. Teď
Vám ukážu své fotky z Velikonoc,
na kterých provádím různé
činnosti. Doufám, že se pobavíte!!!

Na této fotce se chystám
schovávat vajíčka pro děti.

Doufám, že moje vajíčka nikdo nenajde!!!!

Po velké práci - velký odpočinek
Tady maluji velikonoční vajíčka.

Eliška Hrabcová (6. tř.)
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počet vajíček, které jsem nabarvila různými barvami

s

18 vajíček

18 vajíček

žádná vajíčka

25 vajíček

3 vajíčka

18 vajíček

10 vajíček

33 vajíček

Spočítej, kolik vajíček jsem dohromady nabarvila.
____________________________________________=___________vajíček

Jedno vajíčko jsem barvila 7 minut. Jak dlouho mi trvalo nabarvit všechna
vajíčka???
__________________________________________=_______________minut

Eliška Hrabcová (6. tř.)
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Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?” „No, že jsem si vykoledoval pětku.“

Na dveře zvoní chlapci s ručním šlehačem: „Dobrý den, my jdeme vyšlehat Janu!”

O Velikonocích: „Teto, ty vajíčka se ti asi nějak srazily, ne?”
„Kdepak vajíčka, ty zdražily,” vysvětluje teta, „to jsou obarvené ořechy...”

Koledníci dořeknou koledu a teta přinese z domu mísu vajíček.
„Chcete nějaké vejce, chlapci?”
„Určitě, teta,” natahují ruce koledníci.
„Výborně, takže to bude šest korun za jedno.“

Ptá se Pepíček pana faráře: „Je to pravda, velebný pane, že všechny zvony letí o
Velikonocích do Říma?"
„Ano, to je pravda."
„Jejda, tak to ten náš asi neměl na letenku.“
Eliška Hrabcová (6. tř.)

ROZHOVOR S VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM
Proč právě zajíček je vnímán jako symbol Velikonoc?
Zajíček má zřejmě původ v pohanských rituálech, které oslavují příchod jara. Ale např. v byzantském
umění představoval zajíc Krista.
Proč rozdáváš dětem v Anglii vajíčka?
Podle legendy prý bohyně plodnosti Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak
z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. (Ze jména této bohyně je odvozeno slovo Easter, anglický
název křesťanských Velikonoc.)
Proč jsou vajíčka nejčastěji červená?
To se zase váže ke křesťanské tradici. Červená barva má
znázorňovat Kristovu krev.

Denisa Nováková (5. tř.)
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Víte, že zakladatel parkouru je David Belle?
Víte, že černobylská havárie se stala 26. dubna 1986?
Víte, že kdyby se celá historie Země shrnula do 1hodiny, lidstvo by bylo na
světě 1sekundu?
Víte, že Červený trpaslík je malá chladná hvězda?
Víte, že SMAJLÍCI vznikli v 18. století? =D
Víte, že když do vyhledávače Google napíšete Google gravity a kurzorem
najedete vpravo a kliknete na „zkusíme štěstí“, stane se překvapení?
Víte, že jeden z největších hradů na světě je Pražský hrad?
Víte, že brambůrky vznikly jako pomsta?
Víte, že Praha je 15. největší město Evropské unie?
Víte, že časopisy mají delší životnost než noviny?
Víte, že jeden den na Venuši trvá déle než celý rok na Zemi?
Víte, že bradavičnatá prasata nemají bradavice?
Víte, že každý rok se Měsíc vzdálí na 3,8 cm od Země?
Víte, že nejstarší záchodové prkénko na světě bylo nalezeno v Egyptě a pochází
z roku 1350 př. n. l., což znamená, že je staré přes 3000 let?
Víte, že Měsíc zatím navštívilo celkem dvanáct lidí?
Víte, že pozdrav „nazdar” vznikl v roce 1851?
Víte, že Tatra je druhá nejstarší dosud existující automobilka světa?
Víte, že v naší zemi žije přes 1 100 stoletých lidí?

Víte, že tuto stranu vytvořili M. Holešinský, V. Vrbík, H. Medřický a E. Mareček?
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Slohová cvičení žáků 4. třídy
V hodině českého jazyka žáci 4. třídy dokončovali příběhy se
stejným začátkem. Tři nejzajímavější příběhy jsme otiskli v našem
školním časopise. Doufáme, že se Vám jejich dokončení budou líbit.

Sedlák zlodějem
Terezie Skoumalová
Žili byli uprostřed polí dědeček a babička. Měli pěknou chaloupku a z dobré
úrody naplnili plnou komůrku a sýpku. Jednou však chtěli odvézt zeleninu a ovoce,
které vypěstovali, na trh, ale když otevřeli komůrku, nic tam nebylo. Všechna
jejich úroda byla pryč. Babička s dědečkem plakali a pak si všimli, že na podlaze
jsou stopy. Řekli si, že zloděje vypátrají a potrestají.
Babička si všimla, že stopy vedou okýnkem ven. Stopy vedly přes pole až
k sedlákovu domu. Babička viděla, jak má sedlák plnou místnost jejich úrody a
třídí ji do beden. Všimla si, že je také pootevřené okno. Stoupla si pod něj a
slyšela, jak sedlák říká svému kocourovi, že si přijdou na pěkné peníze a jaká to
byla hračka všechno ukrást.
Babička to vše pověděla dědečkovi. Ten se hrozně rozzlobil a vtrhl k sedlákovi
do domu. Když ho sedlák viděl, velmi se polekal a zůstal stát úplně zkoprnělý.
Dědeček popadl koště a začal sedláka bít po zádech. Sedlák naříkal, omlouval se
a slíbil, že už to nikdy neudělá a že si vše odpracuje na poli.
Co slíbil, to i dodržel a už nikdy nikomu nic neukradl.
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Malí mužíčkové
Viktorie Havlíková
Žili byli uprostřed polí dědeček a babička. Měli pěknou chaloupku a z dobré
úrody naplnili plnou komůrku a sýpku. Jednou však zjistili, že v komůrce chybí
polovina zásob. Rozhodli se, že zjistí, kam se jejich dobroty ztrácejí.
Večer si stoupli ke dveřím a pozorovali klíčovou dírkou, co se bude dít. Jaké
však bylo jejich překvapení, když uviděli malé roztomilé skřítky, kteří přitančili
s batůžky na zádech. Malí mužíčkové hbitě nakládali slaninu, vajíčka a zavařeniny,
brambory, sýr, dokonce i láhev s medem chtěli odnést. Dědeček s babičkou
otevřeli náhle dveře a skřítkové celí zkoprnělí úlekem zůstali stát.
Dědeček jim vysvětlil, že brát cizí věci není správné. Skřítkové se zastyděli a
chtěli vše napravit. A tak se dohodli s dědečkem a babičkou, že jim každý den
budou pilně pomáhat na zahrádce a za odměnu vždy něco dobrého dostanou.

O vychytralé myšce
Tomáš Hromek
Žili byli uprostřed polí dědeček a babička. Měli pěknou chaloupku a z dobré
úrody naplnili plnou komůrku a sýpku. Jednou však přišlo něco nečekaného.
Dědeček a babička zjistili, že jim mizí z komůrky obilí. Rozhodli se, že budou
svou úrodu celou noc hlídat.
Jako první šel hlídat dědeček. V noci však na něj přišla dřímota. Protože se
probudil až ráno, žádného zloděje nechytil. Druhý večer se babička rozhodla, že
zkusí štěstí ona. Ale pořídila úplně stejně jako dědeček. Nikdo nic neviděl a
záhada o ztraceném obilí nebyla vyřešena.
Pak se vydali do světnice, kde s překvapením uviděli kocoura Mourka, jak leží u
hromady myší a spokojeně mňouká.
Babička s dědečkem se na sebe vzájemně podívali a začali se společně smát,
protože záhada byla tak jednoduchá a oni na to nepřišli. Mourkovi poděkovali a
odměnili ho plným kastrůlkem mléka.

11

Pro nejmenší
Doplňte křížovku.
Zvýrazněná pole tvoří tajenku.
Do X nezasahuje slovo.

Spejbl a ………….
R
Bolek a ………….
L
Vochomůrka a …...
Ř
Mánička a ……… B
Čert a …………...
Č
X
Kocour v ………...
T
Elsa a …………...
A X
Jiřík a …………...
L
Rumcajs a ………
I
…….. Karkulka
R

XXX
X
XXX
XXX
XXX

X
X
X
X
X
X
X

X
x
X
X
X
X
X

XXXX
XXXX

Správné odpovědi vhazujte do krabičky KULIOČKA.

Správná odpověď z minulého čísla: DĚDA MRÁZ
Vylosovaní výherci: Nela Straková, Jolana Häuslerová a Radka Kopřivová
(všechna děvčata jsou z 1. B)
Článkem přispěly Ágnes Bednaříková a Alžběta Křivánková (5. tř.)
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X
X
X
X
X
X
X

Velikonoční dotazy pro učitele
Blíží se Velikonoce, proto jsme se tentokrát ptali trochu
humorně na toto téma.



Slavíte Velikonoce?
a) Ano, Velikonoce slavím ráda.
b) Ne, kromě Vánoc žádné svátky neslavíme.



Proč slavíte Velikonoce?
a) Kvůli dětem.
b) Protože Ježíš vstal z mrtvých.
c) Rodinná tradice.

Spoj písmena podle abecedy:



Čeho se o Velikonocích bojíte?
a) Bojím se, že nepřežiji vyšlehání.
b) Bojím se, že ožije pečený beránek a že nás všechny potrká.
c) Nebojím se ničeho, Velikonoce jsou v klidu.



Jak prožíváte velikonoční slevy? % % %
a) Prožívám je hodně, jsem závislá/ý na nakupování.
b) Velikonoční slevy neprožívám. (Ale moje manželka/můj manžel ano).
c) Velikonoční slevy neprožíváme vůbec.



Chodíte vyšlehat své kolegy/ně?
a) Ano, bývá to vtipné.
b) Ne, je to hloupost a bylo by to trapné.
c) Ne.

1.
p. uč.
p. uč.
p. uč.
p. uč.
p. uč.
p. uč.

Selucká
Lungová
Kopřivová
Lysoněk
Fraj
Neužil

a)
a)
a)
a)
a)
a)

2.
a), b), c)
c)
a)
a), c)
c)
c)

3.
c)
c)
c)
c)
c)
c)

4.
c)
c)
c)
c)
c)
c)

5.
c)
b)
c)
a)
c)
c)

Ágnes Bednaříková a Alžběta Křivánková ( 5. tř.)
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Neboj se barev!!!!

Vybarvi mě!

Vybarvi obrázky
podle své fantazie.

myslím že si

Myslím, že si

Rodinku

rodinku
malovaných
vajíček vybarvit

MŮŽEŠ!!!!!!!!!
Chudá, Denisa Nováková (5.tř)

Viktori

Viktorie Chudá, Denisa Nováková (5.tř)
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