KULIOČKO
Školní časopis žáků MZŠ Ždánice
4. číslo

červen 2012

Milí čtenáři,
dostalo se Vám do rukou poslední číslo našeho školního časopisu v tomto

školním roce. Tentokrát Vám přinášíme tipy, postřehy a různé informace
o době prázdnin a dovolených, tedy o době, na kterou se všichni moc a
moc těšíme (i učitelé – jak jsme zjistili).
Přejeme Vám všem nádherné prázdniny plné sluníčka a spoustu krásných
zážitků.
Redakce Kuliočka

Ředitel školy
Závěr každého školního roku nabízí možnost hodnocení, bilancování, srovnávání ….Všechny uváděné
činnosti využíváme, abychom mohli posoudit, zda je naše práce úspěšná, v čem se můžeme zlepšit,
co v dalším školním roce můžeme zorganizovat jinak. Hodnotící výsledky bude obsahovat Výroční
zpráva o činnosti školy, kterou zveřejňujeme začátkem července na internetových stránkách školy,
část informací z ní také ve Ždánickém zpravodaji.
V tomto příspěvku chci využít sdělení, které mi poskytli žáci 9. ročníku v anketě, jež proběhla na
konci května. Vycházející žáci v ní anonymně odpovídali na 6 otázek. Zadávám je už 5 let ve stejném
znění, abych měl možnost srovnání názorů a pohledů na dění ve škole. Musím říct předem, že
odpovědi se v jednotlivých letech příliš neliší, především u prvních čtyř otázek. Dále pak, že žáci
dovedou docela přesně vystihnout ve svých odpovědích situaci ve škole.
1. otázka: Který ze školních předmětů se pro vás jeví jako nejdůležitější ?
Vzniklo pořadí: 1. – 2. matematika a cizí jazyky, 3. český jazyk, 4. chemie
2. otázka: Který ze školních předmětů považujete za zbytečný ?
1. – 3. globální výchova, mediální výchova, seminář z Čj
4. - 5. praktikum z M, praktické činnosti
3. otázka: Kterému předmětu byste zvýšili týdenní dotaci o dvě vyučovací hodiny ?
1. cizí jazyk
2. tělesná výchova
3. fyzika, chemie, zeměpis
4. otázka: Co nejvíce oceňujete na práci učitelů ?
1. trpělivost, pevné nervy, tolerance
2. schopnost naučit, vysvětlit látku, zvládnout výuku
3. připravenost na vyučování, nápaditost, inovace výuky
Zajímavé výroky: „Schopnost vysvětlit učivo tak, že se doma nemusím skoro učit.“
„Zaměstnání, které si vybrali, je baví.“
5. Co by mohli učitelé ve své práci zlepšit ?
1. v hodinách více pracovat na počítačích a s interaktivní tabulí
2. zlepšit názornost a pestrost výuky, používání názorných pomůcek
3. - 4. nemusí nic zlepšovat, dělají svou práci dobře, více komunikovat se žáky,
zlepšit přístup k žákům
„Nepsat dlouhé zápisy.“ „ Trestat jednotlivce, ne celou třídu“
U této otázky se zvýšil podíl odpovědí, požadujících názornost výuky, užití počítačů.
6. Uveďte návrhy na zlepšení prostředí školy a její organizaci.
1. – 2. škola se mi líbí, není třeba nic měnit, pořídit klimatizaci do tříd
3. lepší nabídku v bufetu, automat na svačiny
Převažuje spokojenost se školním prostředím (vyšší podíl odpovědí - „Není třeba nic měnit.“)
V předcházejících letech odpovídající požadovali opravu fasády, výměnu oken, pořízení žaluzií.
Z odpovědí by možná vyplývalo, že se ve škole nemusí nic měnit. Taková situace nemůže nastat,
protože by výuka i školní prostředí ustrnuly. Máme připravenu řadu nápadů, změn, vylepšení. O nich
budeme informovat na začátku příštího školního roku.
Přeji pěkné prázdniny.
F. Markus
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Okénko do školy
DĚJEPISNÁ EXKURZE
Dne 19. 4. 2012 se uskutečnila dějepisná
exkurze pro 7. ročník. Navštívili jsme skanzen
Modrá, baziliku ve Velehradě a hrad Buchlov.
Výlet se nám moc líbil a těšíme se, že
navštívíme zase nějaká zajímavá místa
v našem kraji. ☺

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Dne 18. 5. 2012 se uskutečnila 21. školní akademie, kde
jsme mohli zhlédnout různá taneční vystoupení,
netradiční pohádky, televizní pořady a recitace.
Obdivovat jsme také mohli krásné hlasy našich
spolužáků, kteří vystoupili se sólovými zpěvy.

Jana Dolínková
(7. A)
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Motýlí ráj ve třetí třídě
Třetí třída se s chutí a radostí zapojila do výtvarné soutěže Motýlí ráj, kterou pořádal DDM ve
Ždánicích. Děti ve výtvarné výchově ztvárnily motýlka zapouštěním barev do klovatiny a po zaschnutí
ho ozdobily různými ornamenty a liniemi. V hodině čtení společnými silami složili báseň věnovanou
lokalitě „ Motýlí ráj“, která se nachází ve Ždánicích.

Motýlí ráj
společná práce žáků 3. třídy v hodině čtení
Motýl létá sem a tam,
když ho vidím, radost mám.
Krásu nosí každý den,
usmějem se, půjdem ven.

Otakárek fenyklový a žluťásek borůvkový
ukáží nám svůj svět nový.
Zavedou nás do ráje,
kde jich mnoho druhů je.

Není to ráj ledajaký,
my to víme a vy taky,
že je to ráj motýlí,
to poznáte za chvíli.

Šťastný svět to pro nás je,
tam každý motýl tancuje.

Petra Duroňová (7. A)
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Tipy na prázdniny
HAVAJ
Havaj je největší ostrov v Havajském souostroví. Byl vytvořen
splynutím dvou velkých vulkánů - Mauna Kea (4200 m) a Mauna Loa
(4160 m). Se svým úpatím, které spočívá na mořském dnu 5500 m pod
hladinou moře, je Mauna Kea nejvyšší horou světa; výškový rozdíl mezi
základnou a vrcholem je větší než výška Mount Everestu nad mořskou
hladinou. Z návštěvy exotické země není potřeba mít žádné obavy. Na
ostrově Havaj je takřka nulová kriminalita, všichni hovoří plynně
anglicky, platí se americkým dolarem a není problém kdekoliv na
ostrově narazit na bankomat… Cena: cca 100 000,- Kč

A teď vážně…
ŠUMAVA
Tímto pohořím prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem.
Pramení zde nejdelší česká řeka Vltava. Dobrá zpráva pro vodáky je ta, že je sjízdná na
raftu, kajaku i kánoi. Na řece na nejsnadnějším úseku z Vyššího Brodu do Zlaté koruny
Vás čeká pouze 10 jezů. A občerstvení je skoro za každým zákoutím řeky.
Na Šumavě se můžete vydat také k Čertovu a Černému jezeru, nejznámějším našim
jezerům ledovcového původu.

ČESKÝ RÁJ
Pokud chcete do ráje, nemusíte opouštět naši republiku. Navštivte
oblast Českého ráje. Každý si zde přijde na své. Obdivovatelé přírody
(Prachovské skály, Hruboskalsko) i historických památek (hrady
Trosky a Kost). Pro rodiny s dětmi je zde nespočet možností k
výletům na kolech i pěšky. Stačí si jen vybrat, zda vaším cílem bude
zoo, rozhledna, hrad či zámek.
PÁLAVAhttp://www.mojebrno.wz.cz/inka--brno-dalsi-

zajimavosti-spilberk-2000-a.jpg
Není v České republice mnoho míst, která by se mohla pochlubit tak
krásnou a rozmanitou přírodou a nevšední krajinou jako Pálava.
Oblast Pálavy patří k nejdéle osídleným místům naší země.
V podhůří Pálavy byly odkryty jedinečné archeologické lokality. K
nejznámějším patří obec Dolní Věstonice s expozicí věnovanou
pravěkým lovcům mamutů a známou Věstonickou Venuší.
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Vodní dílo Nové Mlýny je zase vyhledávaným cílem rybářů a milovníků vodních sportů včetně jachtingu či
windsurfingu. Na horní nádrži u obce Pasohlávky byly zřízeny dvě laguny a rekreační areál, který je
vyhledávaným místem odpočinku.

David Valenta (6. A)

Něco pro holky
Léto začíná a mnozí z nás vyráží k vodě. Někdo se u
ní chce zchladit a osvěžit, jiný se chce naopak smažit s
vidinou krásně bronzové kůže. Je ale opalování
zdravé? Jak se opalovat bez rizika?

Bezpečné opalování
Mírné opalování není škodlivé. Naopak! Sluníčko je zdrojem energie. Působení jeho paprsků má
kladný vliv na naše zdraví i na naši psychiku. Sami jistě víte, že pokud je v zimních obdobích dlouho
zataženo, máte častěji pochmurnou náladu.
Slunce nás po dlouhé zimě přímo nabíjí energií. Cítíme se silnější a vitálnější. Slunce má také
pozitivní vliv na tvorbu vitamínu D. Bez působení paprsků bychom měli velký problém, protože
jej získáváme převážně z nich (často tvoří až 80% denní dávky). I když se v souvislosti se sluněním
obáváme rakoviny kůže, je nutné si uvědomit, že „zdravé“ slunění naopak mnohé kožní potíže
zlepšuje.
Rozhodně je ale třeba opalování nepřehánět a používat opalovací krémy s příslušným ochranným
faktorem, který přizpůsobujeme době pobytu na slunci a citlivosti naší pokožky. Citlivost pokožky na
sluneční paprsky je závislá na pigmentu melaninu, který zabraňuje poškození kůže, tedy spálení.
Někdo může být na sluníčku dlouho, nespálí se a opaluje se do zdravě vypadající hnědé barvy. Jiní
jedinci (většinou se světlými vlasy) se spálí během chvilky. Jste-li hodně citliví na sluníčko, opalujte
se jen několik minut (5–10). I nejvíce odolní jedinci by ale neměli zůstávat na přímém slunci déle
než 45 minut.

Příprava na opalování
I na opalování je třeba se připravit, zvlášť když víte, že budete na slunci trávit hodně času. V poslední
době jsou módní preparáty, které připraví pokožku na opalování a zaručují také to, že vám opálení
dlouho vydrží.

Správným používáním přípravků na opalování se lze vyhnout nebezpečnému spálení a
předejít tak možnému vzniku kožních nádorů.
DODRŽUJTE TYTO ZÁSADY:

1. faktor podle fototypu - správný ochranný faktor vždy vybírejte podle svého fototypu
2. časté používání - krém naneste půl hodiny před sluněním, nanášení pravidelně opakujte,
jedna aplikace za den je málo, krém se časem setře a ochrannou vrstvu je třeba obnovit
3. použití po každém koupání - používejte prostředky na opalování po každém koupání, a to i
v případě, kdy je na krému napsáno, že je voděodolný (vrstva krému se ve vodě poškodí)
4. přes poledne do stínu - mezi 11. a 15. hodinou jsou sluneční paprsky nejintenzivnější, v
tuto dobu proto raději vůbec nevycházejte na sluníčko
5. UV paprsky jsou všude - sluneční záření pronikne i přes mraky, používání přípravků na
opalování je proto nezbytné, i když je zataženo
6. péče o kůži i po slunění - pravidelné používání přípravků po opalování dodá pokožce
ztracenou vláhu a celkově ji zklidní a zregeneruje
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7. vyhněte se parfémům - parfémy a deodoranty v kombinaci se slunečními paprsky mohou
na Vaší kůži zanechat nepěkné barevné skvrny
Chcete se připravit na sluníčko a prodloužit si opálení, ale zároveň netoužíte po umělých tabletách?
Konzumujte více ovoce a zeleniny (především mrkev) a pijte zelený čaj. Dnes už je prokázáno, že
polyfenoly v čaji účinně chrání před nebezpečným účinkem slunce.
Jana Dolínková (7. A)

Něco pro kluky
HC Kometa Brno je brněnský hokejový tým, který hraje od sezóny 2009/2010 českou
extraligu. Jako Rudá hvězda Brno a ZKL Brno získala Kometa celkově 11 titulů mistra
Československa, což ji pasuje do pozice druhého nejúspěšnějšího hokejového klubu v zemi
(prvním je HC Dukla Jihlava s 12 tituly). Na zahraniční úrovni je pak Kometa Brno
nejúspěšnějším českým klubem se třemi tituly z Evropské hokejové ligy.

Působení v České nejvyšší soutěži - od sezony 2009/2010
Ve své první sezoně v ELH po 13 letech (2009/2010) skončila Kometa v základní části na 12.
místě se ziskem 63 bodů. Od sezony 1996/1997, kdy se hraje 52 kol, tak vyrovnala rekord v
počtu bodů, které získal Liberec ve své první sezoně po nástupu z první ligy do ELH. Po 30.
kole ročníku 2010/2011 byla Kometa až do skončení základní části 2. nejlepším klubem v
počtu získaných bodů po HC Plzeň 1929 a zároveň i klubem s nejméně inkasovanými
brankami. Poté však tým vypadl z formy, nakonec rezignoval i trenér Vladimír Jeřábek, ale
tým i s Ladislavem Lubinou spadl do play-out. Tam poté prohrál pouze 2 utkání z 12 a získal
tak celkových 88 bodů.
Před sezonou 2011/2012 angažovala Kometa nového kouče, přišel uznávaný trenér Zdeněk
Venera, který předtím úspěšně vedl celky Zlína či Karlových Varů. Tým podával vyrovnané
výkony, zejména na domácím ledě byl velice silný. Nakonec uhrál v základní části 75 bodů a
poprvé od svého návratu si zahrál play-off - v předkole vyřadil 3:0 na zápasy Kladno. Ve
čtvrtfinále po vyrovnané sérii vyřadil pražskou Spartu a v semifinále vyřadil HC Plzeň a po
41 letech postoupil do finále. Ve finále se Kometa utkala s týmem Pardubic, se kterým po
vyrovnaném souboji prohrála 2:4 na zápasy.
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Jakub Holeček (6. A) a František Štětina (7. A)

Něco pro
nejmenší
Léto

Přišlo léto, slunce svítí,
je tu nový letní den.
Na trávě se rosa třpytí,
všude kolem plno kvítí,
vlčí máky vyšly ven.

Vylušti křížovku :
1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Už se těšíme na ……………………………………………………………..
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4.

Soutěž: Blíží se prázdniny. I naše redakce vám je tentokrát
dá. V tomto čísle se nesoutěží, pokračovat se bude po
prázdninách!!!
Výherci z minulého čísla: Jan Vyklídal - 1.tř., Kristýna Pechová - 4.tř., Šárka
Kobzinková - 1.tř.
Buchlovská Kateřina (7.B)

Letní rozhovory
K poslednímu rozhovoru jsme si vybraly paní

učitelky

Mgr.Lenku Procházkovou, Mgr. Libuši Hrdou

a Mgr.

Dagmar Seluckou.
Tentokrát se naše zvědavé
týkaly prázdnin a cestování.

Těšíte se na prázdniny ?
Mgr. Lenka Procházková: „ Moc se těším.“
Mgr. Libuše Hrdá: „Velice !“
Mgr. Dagmar Selucká: „ Ano, velice se těším.“

Do jakých zemí jste se už podívala ?
Mgr. Lenka Procházková: „ Já jsem se podívala do Tuniska, Itálie, Rakouska a
Turecka.“
Mgr. Libuše Hrdá: „ Navštívila jsem Turecko, Francii, Chorvatsko a Slovensko.“
Mgr. Dagmar Selucká: „ Já jsem byla v Rakousku, Polsku, Slovensku a v Egyptě.“

Které země byste chtěla navštívit?
Mgr. Lenka Procházková: ,,Velmi mě láká Egypt.“
Mgr. Libuše Hrdá: „ Mým velkým snem je podívat se do Anglie.“
Mgr. Dagmar Selucká: ,,Chtěla bych navštívit Nový Zéland.“
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dotazy

Těšíte se na další školní rok? (my ne ☺)
Pokud se těšíte, zkuste popsat na co.
Mgr. Lenka Procházková: „ Ano, těším se, každý rok přináší něco
nového.“
Mgr. Libuše Hrdá: „ Ano, těším se hlavě na žáky, na nové zážitky, které
školní rok opět přinese, a samozřejmě na kolegy.“
Mgr. Dagmar Selucká: „ Ne, netěším se.“
Jana Dolínková a Petra Duroňová (7. A)

EURO 2012
Mistrovství Evropy ve fotbale 2012 se koná v Polsku a Ukrajině v období od 8. června do 1.
července 2012. Tyto pořadatelské země byly zvoleny na zasedání výkonného výboru UEFA v Cardiffu
18. dubna 2007, když porazily další kandidáty – Itálii a společné pořadatelství Chorvatska a Maďarska.
Vítěz celého turnaje postoupí na Konfederační pohár FIFA 2013.
Losování kvalifikačních skupin se
uskutečnilo 17. února 2010 ve
Varšavě. Celkem 51 reprezentací
(Polsko a Ukrajina měly účast na
závěrečném turnaji jistou coby jeho
pořadatelé) bylo rozlosováno do
šesti šestičlenných a tří pětičlenných
skupin. Vítězové jednotlivých skupin
postoupili na finálový turnaj přímo.
Postoupilo také Švédsko, jako
nejlepší tým z druhých míst. Zbylých
osm týmů na druhých místech
sehrálo baráž o zbylá čtyři místa na
závěrečném turnaji.
Na ME postoupila letos i Česká republika!!!!!! Budeme hrát ve skupině s těmito týmy: Rusko,
Polsko, Řecko.

ČESKÁ REPUBLIKA
Počet účastí: 7 (1960, 1976, 1980, 1996, 2000, 2004, 2008)

Největší úspěchy: vítěz (1976), finalista (1996), 3. místo (1960, 1980, 2004)
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RUSKO
Počet účastí: 9 (1960, 1964, 1968, 1972,
1988, 1992, 1996, 2004, 2008)

Největší úspěchy: vítěz (1960), finalista
(1964, 1972,1988), 3. místo (2008)

POLSKO
Počet účastí: 1 (2008)
Největší úspěchy: základní skupina
(2008)

ŘECKO
Počet účastí: 3 (1980, 2004, 2008)
Největší úspěchy: vítěz (2004)

Tipovací soutěž
Přichystali jsme si pro vás menší
soutěž. Tipněte si, které týmy
postoupí až do finále a jaké bude
11

konečné skóre zápasu.
Správné odpovědi vhazujete na 1. stupni do krabičky Kuliočka, na
druhém stupni do schránky důvěry ve vestibulu školy.
Vítěz soutěže bude odměněn na začátku nového školního roku a
jeho jméno bude zveřejněno ve školním časopise.
Soutěž končí v pondělí 18. června ve 14:00 hodin!!!!!

Jakub Holeček (6. A) a Martin Duroň (7. A)

Vtipy na prázdniny
Ptá se soused souseda: „Kam se chystáte letos na dovolenou?" „Manželka na Kanárské ostrovy, dcera
do Řecka a syn do Ameriky..."
„A vy?" diví se soused. „Pravděpodobně do basy!"
Ostravák se vrátí z dovolené v Tatrách a praví svým kámošům: „Představte si, že v těch Tatrách mají
vzduch, co není vidět."
Cestující, který poprvé letí letadlem, má tvář naplácnutou na okýnku a nadšeně volá: „Koukejte, ti lidi
odsud vypadají jako mravenci!" „Taky jsou," povídá spolucestující, „ještě jsme neodstartovali!"
V letadle se spolu baví dva muži: „Víte, vždycky když letím letadlem, tak se něco špatného stane."
Náhle přijde letuška a říká: "Letadlo padá do moře, ale nebojte se, každý z vás dostane píšťalku a s
tou odeženete žraloky."
„No, neříkal jsem to? A teď buď dostanu pokaženou píšťalku, nebo trefím na nahluchlého žraloka!"
„Je to pravda, pane Nováku, že jste byl na dovolené v Kuvajtu na základě vyluštěné křížovky?"
„Jo, to je fakt."
„A jak zněla tajenka té křížovky?"
„Blbec má vždy štěstí."
V tříhvězdičkovém hotelu na peruánském pobřeží povídá hoteliér skupince
turistů: „Kdyby se v pokoji objevili potkani, vůbec se nemusíte bát. Zakrátko se
připlazí hadi a požerou je."
Čtyři kluci se rozhodli, že si v letícím letadle zahrají fotbal. Kapitán pošle letušku,
aby zjednala klid a pořádek. Když se tak stane, táže se pilot: „Jak se vám je
podařilo zkrotit?" „Snadno," usměje se kráska, „otevřela jsem dveře a požádala je, aby si šli hrát na
dvůr."
Povídají si dvě blondýnky:
„Kde jsi byla na dovolené?"
„Na Krétě."
„A proč jsi mi potom lhala, že pojedeš do Řecka?"

Dominik Šmíd (7. A)
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